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ال���م���ق���الت ال���������واردة ف����ي ه�����ذه ال��م��ج��ل��ة ت��ع��ب��ر ع����ن راأي ك��ات��ب��ي��ه��ا

اإفتتاحية العدد
هل انتهى ع�ضر امل�ضادات احليوية

تناولته وسائل اإلع��الم في  أن ما  مما ال شك فيه 
للمضادات  مقاومة  حالة  أول  ظهور  عن  األخيرة  اآلون��ة 
يعد  األمريكية  المتحدة  بالواليات  العالم  في  الحيوية 
وغير  المتخصصين  أن��ظ��ار  وج��ذب  ج��داً  خطيراً  أم���راً 

المتخصصين على حد سواء في جميع أنحاء العالم. 
هذا  أّن  من  العالم  ينتاب  ال��ذي  البالغ  القلق  يعود 
فيما  كبيرا  خطًر  يشكل  أن  يمكن  البكتيريا،  من  النوع 
يتعلق بالعدوى الروتينية، إذا ما انتشرت بشكل أكبر بين 
تأثير  بالفعل  قاومت  البكتيريا  ه��ذه  وأن  خاصة  البشر 
عقار »كوليستين«، وهو المضاد الحيوي الذي كان العلماء 
يحتفظون به في حاالت الطوارئ؛ لمكافحة أنواع البكتيريا 

التي يمكن أن تكون بمثابة كابوس للبشر نتيجة قوتها.
كنا  إل��ى األذه��ان ما  الخبر  انتشار ه��ذا  أع��اد  لقد 
للمضادات  األمثل  االستخدام  أهمية  عن  دائماً  به  ننادي 
استخدام  معدل  أن  حيث  الدواجن  صناعة  في  الحيوية 
المضادات الحيوية في تربية الدواجن وحدها يفوق بكثير 
معدل استخدامها في أي نوع آخر من الحيوانات األخرى 
استخدام  أهمها؛  من  أسباب  عدة  إلى  ذلك  يرجع  وقد 
للدواجن وليس  الجماعي  العالج  الحيوية في  المضادات 
المصاب منها، كثرة ظهور األمراض في المزرعة والرغبة 
في  التهوية  قلة  تكون  وقد  عليها  السريعة  السيطرة  في 
ظهور  كثرة  وراء  السبب  هما  المساحة  وصغر  المزرعة 
في  الدقيق  لتشخيص  مختبرات  وج��ود  عدم  األم��راض، 
بآلية  والمشرفين  المربين  الدواجن، جهل  مشاريع  بعض 
عمل المضادات الحيوية ووجود التفكير السائد والخاطئ 
األمراض  من  كبيرا  عددا  تعالج  الحيوية  المضادات  بأن 

وكلما زادت الجرعة زادت الفاعلية.
ال��دواج��ن  بصناعة  ال��ع��ام��ل��ي��ن  جميع  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
األنواع  تلك  إلى أهمية دورهم في مقاومة ظهور  االنتباه 
للمضادات  المقاومة  البكتريا  من  وغيرها  البكتيريا  من 
األساسية  بالمعايير  االل��ت��زام  طريق  عن  وذل��ك  الحيوية 
التي يجب أن تتبع عند استخدام المضادات الحيوية في 

مشاريع الدواجن مثل:
اختيار المضاد الحيوي المناسب

حساب جرعة المضاد الحيوي بالطريقة الصحيحة.
االلتزام بفترة سحب المضاد الحيوي.

االلتزام بتطبيق المدة الزمنية العالج المطلوب.
عدم خلط المضادات الحيوية الغير متوافقة.

المشاريع  أصحاب  على  يجب  ذل��ك  من  واألفضل 
بدون  دواج��ن  لحوم  إلنتاج  مستقبلية  رؤي��ة  لهم  تكون  أن 
استخدام المضادات الحيوية من خالل إتباع أنظمة حديثة 
في اإلدارة والمراقبة الدقيقة وتوفير بيئة صحية للدواجن 
والمساحة  وال��ح��رارة  اإلض��اءة  حيث  من  المزرعة  داخ��ل 

والتهوية وبرامج التحصين لمنع ظهور األمراض.
وفي النهاية يجب التنويه إلى أهمية قيام السلطات 
تشديد  خ��الل  من  ال��دواج��ن  صناعة  بمراقبة  المختصة 

القوانين والتشريعات
الحيوية  ال��م��ض��ادات  اس��ت��خ��دام  لمراقبة  ال��الزم��ة 
وذلك  ال��دواج��ن،  منتجات  في  متبقياتها  على  والتعرف 

للحصول على منتجات دواجن
صحة  على  لحفاظ  الحيوية  المضادات  من  خالية 
اإلنسان وتقليل فرص نشوء ميكروبات مقاومة للمضادات 

الحيوية.
رقم اإليداع: 1436/2912 ردمد: 1658-6980

Poultry Breeding World Magazine



4
العدد التاسع

الدواجن  تربية  وط��رق  اأ�ضاليب 
املختلفة:

1. اإلن���ت���اج ال��ت��ق��ل��ي��دي امل��ك��ث��ف يف 
)Cage System( األقفاص

دجاجات   )5-3( عدد  وضع  يتم 
بياض فى اقفاص من السلك المعدني 
عليقة  على  بتغذيتها  ويسمح  )شبك( 
امنة  حدود  فى  حيوية  مضادات  بها 
التربية  من  النوع  وه��ذا  بها  مسموح 
فى  وتوقيفة  منعة  ت��م  ق��د  المكثفة 

بعض الدول األوربية.

2. دجاج حر احلركة داخل مسكنة 
)Free Run(

المكثفة  للطريقة  مماثلة  طريقة 
تربية  يتم  ال  ولكن  ال��دواج��ن  إلنتاج 
تترك  ولكن  اق��ف��اص  داخ��ل  الطيور 
المسكن وال  الحركة داخل  لها حرية 

يسمح بخروجها من الحظيرة.
)Free Range( 3. دجاج حر احلركة
ي��س��م��ح ب���خ���روج ال��ط��ي��ور خ���ارج 
المسكن وتوجد مجاثم وأماكن لراحة 
الطيور ويتم تقديم غذاء جاهز للطيور 

المضادات  م��ن  اى  على  يحتوي  ال 
الحيوية أو محفزات النمو.
)Pastured( 4. دجاج رعى

ت��ت��واج��د ال��ط��ي��ور ف���ى ح��ظ��ائ��ر 
المعدني  السلك  متحركة صغيرة من 
تحريك  ويتم  رعي  اماكن  فى  وتوجد 
فى  مرتين  او  واح���دة  م��رة  المسكن 
ال��ي��وم ف��ى ام��اك��ن ج��دي��دة بها عشب 
من   )%20( ال��دج��اج  ي��ت��ن��اول  بحيث 
غ��ذائ��ة م��ن االع���ش���اب وال��ح��ش��رات 

الموجودة في األرض الزراعية. 

الدواجن العضوية...
فوائد صحية وتنمية مستدامة

مقدمة:
تعرف الدواجن العضوية بأنها دواجن تم تربيتها وإنتاجها بنظام حيوي مأخوذ من الطبيعة ال يعتمد على أي إضافات 
كيميائية أو هرمونية أو مضادات حيوية وال تستخدم فيه سالالت معدلة وراثياً ويحرص منتجيها على اإلدارة المثلى 
للموارد الطبيعية واستخدام موارد متجددة والمحافظة على التنوع الحيوي وسالمة الغذاء واإلبقاء على نوعية عالية 
من البيئة لألجيال القادمة. ويعد تطور إنتاج الدواجن العضوية حديث نسبياً حيث بدأ مع أوائل الثمانينيات من القرن 
الماضي مقارنة بصناعة الدواجن المكثفة التقليدية التي ترجع إلى أكثر من مائة عام سابقة. وترجع سرعة تطور هذا 
القطاع الجديد من صناعة الدواجن إلى زيادة الوعي بين المستهلكين بفوائدة المتعلقة بصحة االنسان وسالمة البيئة 
ورفاهية الحيوان، وللوقوف على حقيقة هذه الصناعة وما أثير حولها من تساؤالت كثيرة فسوف نلقي الضوء علي 
طرق وأساليب تربية الدواجن المختلفة واألسس العلمية إلنتاج الدواجن العضوية وفوائدها المتعلقة بصحة اإلنسان 

والبيئة والطيور ونناقش عوامل النجاح والتحديات التي تواجه تطور ونمو هذه الصناعة الواعدة.

د. صالح شعبان عبد الرحمن
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)Organic( 5. دجاج عضوي
ي��ت��م ت��رب��ي��ة ه���ذه ال��ط��ي��ور منذ 
لها  للفقس بحيث يسمح  اليوم االول 
طوال  الحظيرة  خ��ارج  الى  بالخروج 
جميع  لها  المقدم  وال��غ��ذاء  حياتها 
مكوناتة عضوية وال يسمح باستخدام 
المضادات الحيوية او محفزات النمو 
حيوانى  مصدر  ذات  منتجات  اى  او 

فى العليقة.
املكثفة  التقليدية  الرتبية  م�ضاكل 

للدواجن:
 :)Manure( ال��دواج��ن  مخلفات   .1
مشاريع  أن  اإلحصائيات  تشير 
الدواجن واإلنتاج الحيواني تخلف 
المخلفات  م��ن  األط��ن��ان  ماليين 
يجب  المخلفات  وه���ذه  الصلبة 
اس��ت��خ��دام��ه��ا ب��ص��ورة ج��ي��دة في 
حيث  الزراعية  األراض��ي  تسميد 
ق��درة  ع��ن  ال��زائ��دة  الكميات  أن 
ال��ى  ت�����ؤدى  االرض  ام��ت��ص��اص 
تسرب هذه المخلفات إلى المياه 
االثار  تحدث  أن  ويمكن  الجوفية 

واالضرار البيئية التالية:
بالنترات  اآلب����ار  م��ي��اه  ت��ل��وث   -

والميكروبات مثل السالمونيال 
والكريبتوسبوريديم.

ت���ل���وث ال���ح���ق���ول ال���زراع���ي���ة   -
الثقيلة  المعدنية  بالعناصر 
وال���م���س���ب���ب���ات ال���م���رض���ي���ة 

والمضادات الحيوية.
ان����ب����ع����اث غ�������از ك��ب��ري��ت��ي��د   -
الناتج   )H2S( الهيدروجين 
من تحلل السماد الذي يسبب 

أمراض تنفسية لإلنسان.
المستخدمة  الحشرية  المبيدات   .2
الذرة  وخاصة  الحبوب  إنتاج  في 
تهدد صحة اإلنسان وتحدث تلوت 

للبيئة.
في  الطيور  تعاني  الطيور:  إجهاد   .3
االزدح���ام  م��ن  المكثفة  التربية 
الشديد في األقفاص وقلة الحركة 
الشمس  الش��ع��ة  التعرض  وع���دم 

طوال فترة اإلنتاج.
استخدام محفزات النمو: الزرنيخ   .4
إلى  إضافته  يتم  ال��ذي  العضوي 
بهدف  الالحم  ال��دواج��ن  أع��الف 
داخل  يتحول  نموها  معدل  زي��ادة 
ج��س��م ال��ط��ائ��ر ال���ى زرن��ي��خ غير 

على  كبيرة  مخاطر  ل��ه  ع��ض��وى 
وي��خ��رج )%90(  اإلن��س��ان  ص��ح��ة 
م��ن��ه م��ن ج��س��م ال��ط��ائ��ر معظمة 
ف��ي ص���ورة غ��ي��ر ع��ض��وي��ة وعند 
في  الدواجن  مخلفات  استخدام 
البيئة  على  يؤثر  التربة  تسميد 

النباتية.
الحيوية  ال��م��ض��ادات  اس��ت��خ��دام   .5
ف��ي ت��رب��ي��ة ال���دواج���ن ي���ؤدى إل��ى 
مقاومة  البكتيريا  من  أنواع  نشوء 
أن  يمكن  ال��ح��ي��وي��ة  ل��ل��م��ض��ادات 
طريق  ع��ن  االن��س��ان  إل���ى  تنتقل 
الغذاء وتقاوم المضادات الحيوية.

ال���ف���وائ���د ال�����ض��ح��ي��ة ل��ل��دواج��ن 
الع�ضوية:

الخصائص النوعية وجودة لحوم 
وبيض الدواجن تتأثر بصفة أساسية 
بعمر الطائر عند الذبح ودرجة نشاط 
باإلضافة  التربية  فترة  أثناء  الطائر 
ن��وع وساللة  مثل  أخ��رى  إل��ى عوامل 
الطائر )سريع أو بطيء النمو( وتوفر 
المراعى الخضراء ونوعية األعشاب 
وبيض  لحوم  تحتوي  أن  ويتوقع  بها 
أعلى  نسب  على  العضوية  الدواجن 
من األحماض الدهنيه المفيدة لصحة 
اإلنسان المعروفة باألوميجا)3( ومن 
األحماض  هذه  أن  العلمية  الحقائق 
فوائد  لها   )3 )االوم��ي��ج��ا  الدهنية 
عند  االن��س��ان  ص��ح��ة  ع��ل��ى  عظيمة 
رقم  )جدول  مناسبة  بكميات  تناولها 

1( فهي:
تقلل من الكمية الكلية للدهن في   -
الدم وبذلك تؤدي لخفض ضغط 

الدم.
القلب  أم���راض  خطر  م��ن  تقلل   -
المتعلق  ال��م��ف��اج��ىء  وال���م���وت 

بأمراض الشرايين التاجية.
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فى  الترايجليسريد  م��ن  تقلل   -
مرضى السكري النوع )2(.

ورفع  االلتهاب  ح��االت  في  تفيد   -
مناعة جسم االنسان.

حامض)ALA( يقلل من مخاطر   -
االزمات القلبية.

الدواجن  اإنتاج  و�شروط  متطلبات 
الع�ضوية:

يمكن إنتاج الدجاج العضوي من   .1
وليس  واح��د  ي��وم  عمر  صيصان 
تربيتها  تم  أمهات  من  بالضرورة 

بطريقة عضوية.
الصيصان يجب معاملتها عضوياً   .2
عمر  من  األول  اليوم  من  بداية 
التي  الغذائية  والعالئق  الطائر 
تكون  أن  ي��ج��ب  عليها  ت��ت��غ��ذى 
ت��رك��ب��ي��ه��ا من  ي��ت��م  أو  ع��ض��وي��ة 
ف��ي مصانع  ع��ض��وي��ة  م��ن��ت��ج��ات 
ب��إن��ت��اج أع���الف عضوية  خ��اص��ة 
تغذيتها  يتم  أن  بالضرورة  وليس 
الحشائش  ع��ل��ى  دائ��م��ة  بصفة 

فقط. 
مهندسة  م���ادة  أي  تستخدم  ال   .3

وراث����ي����اً ف���ي إن���ت���اج ال���دواج���ن 
العضوية.

ترعى  التي  الخارجية  األم��اك��ن   .4
ف��ي��ه��ا ال��ط��ي��ور ي��ج��ب أن ت��ك��ون 
إليها  الوصول  وتستطيع  عضوية 

بحرية تامة.
)زي��ت  النباتية  العناصر  جميع   .5
ال��ص��وي��ا، زي���ت ال��ك��ت��ان، ال���ذرة 
وغ���ي���ره���ا( وال���ع���ن���اص���ر ال��غ��ي��ر 
ومسحوق  )الكالسيوم  النباتية 
مسموح  يكون  أن  يجب  السمك( 
ب��اس��ت��خ��دام��ه��ا ف��ي ال��ص��ن��اع��ات 

العضوية.
الهرمونات  باستخدام  يسمح  ال   .6
إنتاج  في  الحيوية  وال��م��ض��ادات 

الدواجن العضوية.
تحتوى  أال  الدواجن يجب  عليقه   .7
أص��ل  ذات  م��ن��ت��ج��ات  أي  ع��ل��ى 

حيواني.
المنتج  الكتان  مسحوق  إضافة    .8
على  يساعد   %7 بنسبة  عضوياً 
الدهنية  األح��م��اض  نسبة  زي��ادة 
المفيدة )Omega 3( في البيض 

المنتج عضوياً.
في  ل��ق��اح��ات  اس��ت��خ��دام  يمكن    .9
العضوية  الدواجن  برنامج رعاية 
االم���راض  بعض  ض��د  لوقايتها 
والكوكسيديا  النيوكاسل  مثل 
وال���م���ي���ك���وب���الزم���ا س��ي��ن��وف��اى 

وجاليسبتيكم.
10.  تجنب حدوث داء االفتراس عن 
ط��ري��ق اس��ت��خ��دام ع��الئ��ق متزنة 

وتجنب االزدحام.
المفترسة  والطيور  الحيوانات    .11
تمثل عامل خطورة على مشاريع 
ويجب  العضوية  الدواجن  إنتاج 
عدم استخدام المواد السامة في 
مقاومتها  في  ويعتمد  مقاومتها 
مبيت  أم��اك��ن  غلق  إح��ك��ام  على 
ال��ط��ي��ور ب��اإلض��اف��ة إل���ى أس���وار 
وشبك محكم وربما يكون مكهرب 
حراسة  ك��ال ب  على  واالع��ت��م��اد 

مدربة وأضواء وميضية. 
تسمح  أن  يجب  التربية  بيوت    .12
للطيور بحرية الحركة وتساعدهم 
من  وتقلل  ت��م��اري��ن  إج���راء  على 

جدول رقم )1( الخ�سائ�ض النوعية للحوم وبي�ض الدواجن الع�سوية والغير ع�سوية )التقليدية(

التربية التقليدية الدواجن العضويةالخصائص النوعية
المكثفة بطيئة النموسريعة النمونوع الساللة

32-8145العمر عند الذبح/ يوم
1,00,31,9% دهن البطن/ الذبيحة

25,212,022% وزن عضلة الصدر/ الذبيحة
15,516,714,8% وزن عضلة الفخذ/ الذبيحة

32,5432,0131,43الصدراالحماض الدهنية
31,8431,6728,03الفخذ

االحماض الدهنية
)مجم /صفار بيضة(

ALA 8722حامض
DHA 9243حامض
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هذه  ت��ك��ون  أن  ويمكن  اإلج��ه��اد 
البيوت ثابتة أو متحركة.

13.  الفرشة يجب أن تكون من مواد 
نشارة  أو  عضوي(  )تبن  عضوية 

خشب غير معالج.
الحيوي  إج��راءات األمن  14.  تطبيق 
ب���ص���ورة ص���ارم���ة ت��س��اع��د على 

حماية الدواجن من األمراض.
عضوي “  15.  يجب أن توضع كلمة “ 
على المنتج ويتم التصنيع والتعبئة 
شهادة  على  حاصلة  مصانع  في 
ت��ص��ن��ي��ع م��ن��ت��ج��ات ع��ض��وي��ة وال 
صناعية  ألوان  باستخدام  يسمح 
هذه  تعليب  في  م��واد حافظة  أو 

العضوية.
ع��وام��ل جن���اح وحم���ف���زات تطور 

�ضناعة الدواجن الع�ضوية:

لقد أصبح المنتج العضوي عنصراً 
هاماً في التنافس االستراتيجي لتجار 
المنتجات الزراعية في كثير من دول 
العالم ويرجع ذلك إلى العوامل اآلتية:
زي���������ادة م����ع����دل ال���ط���ل���ب م��ن   .1
ال��م��س��ت��ه��ل��ك��ي��ن ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات 

الدواجن العضوي.
القيمة الغذائية والفوائد الصحية   .2

لمنتجات الدواجن العضوية.
على  الصغار  المزارعين  اقبال   .3
النها  العضوية  ال��دواج��ن  ان��ت��اج 

تحتاج إلى رأس مال صغير.
البيئي والحفاظ  التلوث  مكافحة   .4
والمحافظة  البيئة  سالمة  على 

على التنوع الحيوى.
رفاهية الحيوان والطيور.  .5

التي تواجه  امل�شتقبلية  التحديات 
�ضناعة الدواجن الع�ضوية:

العضوية  االعالف  اسعار  ارتفاع   .1

ترتفع  المنتجة عضوياً  فالحبوب 
التقليدية  الحبوب  عن  اسعارها 
بمقدار يتراوح بين )%100-50(.

المنتجة  الدجاج  قطعان  أحجام   .2
عضوياً اقل في العدد من التربية 
نقص  إل��ى  ي���ؤدي  مما  المكثفة 
المعروض من المنتجات العضوية 

في األسواق. 
اإلنتاج  صعوبة  اإلنتاج:  موسمية   .3
أث���ن���اء م���واس���م ال��ش��ت��اء وال��ب��رد 

القارص.
ن���وع���ي���ة ال�����س�����الالت: س����الالت   .4
الدواجن التي تستخدم في اإلنتاج 
التربية  م��ع  ت��ت��واءم  ل��م  المكثف 
قليلة في نشاطها  العضوية فهي 
األعالف  على  تقبل  وال  الرعوي 
ضعف  وتعاني  بكثرة  الخضراء 
على  وللتغلب  واألق���دام.  األرج��ل 
شركات  اتجهت  المشاكل  ه��ذه 
تجربة  إل��ى  العضوية  ال��دواج��ن 
 Silver( م��ث��ل  أخ���رى  س���الالت 
وه��ذه   )cross and Redbro
النمو وتستهلك  السالالت بطيئة 
تتميز  ولكنها  اكبر  علف  كميات 
ومن  الجودة  عالية  لحوم  بنوعية 
أكثر  استنباط سالالت  يجب  ثم 

موائمة مع اإلنتاج العضوي.
استخدام مضادات  بدون  اإلنتاج   .5
حيوية: للتغلب على هذه المشكلة 
نمو  م��ح��ف��زات  اس��ت��خ��دام  يمكن 
طبيعية من األعشاب والبروبيوتك 
حجم  تقليل  ويجب  واالن��زي��م��ات 
على  اإلج���ه���اد  لتقليل  ال��ق��ط��ي��ع 
من  الصيصان  واختيار  الطيور 

أمهات تم تحصينها جيداً.
تربية  إن  ال��م��س��ت��م��رة:  ال��ي��ق��ظ��ة   .6
تعنى  عضوية  بطريقة  ال��دواج��ن 

استبدال الرعاية محل التكنولوجيا 
 Substituting Husbandry for(
ذل��ك  ويتطلب   )Technology
اليقظة المستمرة فال يمكن ترك 
والحقول  ال��م��راع��ى  ف��ي  الطيور 
لحظة  كل  مستمرة  متابعة  ب��دون 
ت��ؤدى  ق��د  المناخية  فالتغيرات 
بينها  للنفوق  مفاجئ  ارتفاع  إلى 
ب���ص���ورة ك��ب��ي��رة ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
أهمية التعامل الجيد مع مخلفات 
تراكمها  وم��ن��ع  ال���دواج���ن  ه���ذه 
الطيور  ومكافحة  ال��م��رع��ى  ف��ي 

والحيوانات المفترسة.
ومصانع  المسالخ  ع��دد  نقص   .7
تعبئة وتصنيع الدواجن العضوية.

املراجع العلمية:
Bellows,B.C.2005. Arsenic in poultry 

litter: Organic regulations. Appropriate 

Technology Transfer for Rural Areas, 

National Sustainable Agriculture 

Information Service. www.http://attra.

ncat.org

Castellini. C., Mugani. C., and Dal 
Bosco. A. 2002a. Effect of organic 

production system on broiler carcass 

and meat quality. Meat Science.60:219

Clancy,K. 2006. Greener pastures: How 

grass – fed beef and milk contribute to 

healthy eating. Cambridge, MA: Union 

of Concerned Scientists.

Greener Eggs and Ham. December 

2006. Union of Concerned scientists, 

Kate Clancy, The Benefits of pasture- 

raised Swine, Poultry and Egg 

production.

Organic poultry production: Meat, 
Organic fact sheet

Midwest Organic and Sustainable 

Education Services, MOSES, www.

mosesorganic.org
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حوار مع سعادة األستاذ فيصل الصانع 
مدير عام مشاريع الالحم - شركة مزارع الوادي للدواجن

مجموعات  ¦ أحد  للدواجن  ال��وادي  م��زارع  شركة  تعد 
الدواجن  ركائز صناعة  أحد  التجارية  الصانع  شركة 

بالمملكة.
تاريخ  عن  تعريفية  نبذة  تعطينا  أن  الممكن  من  هل   

الشركة ووضعها الحالي بالمملكة.
تأسست شركة مزارع الوادي للدواجن في عام 1395ه�  ¨

الموافق 1975م تقريبا على أرض مساحتها 3000,000 
متر مربع وهي من أوائل شركات الدواجن في المملكة 
البدء في تأسيسها  أنه عند  العربية السعودية, حيث 
اليوجد في المملكة اال شركه واحده أو شركتين لتربية 
الدواجن والشركة تعتبر متخصصة في تأمين )تزويد( 
يوم  عمر  بالصوص  األخ��رى  والشركات  المزارعين 
وال��ذي تحتل 90% من  البيطرية  واألع��الف واألدوي��ة 

نشاط ومبيعات الشركة.

ما هي أهم مميزات الدواجن المحلية مقارنة المستورد  ¦
وما مدى إقبال وثقة المستهلك المحلي عليها مقارنة 

بالدواجن المستوردة؟
أهم مايميز منتج الشركة هو االعتماد على األعالف  ¨

الطعم  وكذلك   %100 النباتي  اإلنتاج  من  الطبيعية 
المميز خصوصا أن الشركة تعتمد على تأمين الدجاج 
والمطاعم  السعودية  المستشفيات  لمعظم  الطازج 
استهالك  م��ن   %80 م��اي��ق��ارب  تحتل  وال��ت��ي  الكبيرة 

الشركة من اإلنتاج اليومي.
الدواجن  ¦ لصناعة  الملحوظ  التطور  من  الرغم  على 

بالمملكة لم يتحقق االكتفاء الذاتي من الدجاج الالحم 
بل على العكس قد تراجع في اآلونة األخيرة.

االكتفاء  تراجع نسبة  إلى  أدت  التي  ما هي األسباب   
الذاتي من الدجاج الالحم بالمملكة؟
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أوال  ¨ عاملين  أو  لسببين  الذاتي  االكتفاء  يتحقق  لم 
الزيادة في عدد السكان وعدد الوافدين وليس بسبب 
الى  وباإلضافة  المحلي  المنتج  انخفاض  أو  تراجع 
التوسعات في  بإلغاء بعض  أن بعض الشركات قامت 
اإلنتاج والمشاريع الجديدة بسبب منافسة المستورد 
وبأسعار متدنية لفرق الجودة حيث أن المستورد أقل 
جودة وكذلك 35% من وزن المستورد يمثل ماء مجمد 
قيمة   %65 يمثل  الدجاجة  للحم  الحقيقي  وال���وزن 

غذائية كلحم.
المعوقات التي تواجه االكتفاء الذاتي هي سببين  

المستورد  قبل  م��ن  للسوق  اإلغ���راق  األول  السبب   
وب��خ��اص��ة م��ن ال��ب��رازي��ل��ي بسبب ان��خ��ف��اض ال��ج��ودة 
أن  حيث  الدجاجة  في  الماء  كمية  وزي��ادة  للمستورد 
الوزن  أن  أي  ماء  عن  عبارة  الدجاجة  وزن  من   %35

الحقيقي للدجاجة وزن 1000 غرام هو 650غرام
ويجب أن تكون هناك حماية للمنتج المحلي عن طريق   
فرض رسوم جمركية على الدجاج المستورد وذلك يتم 
تحديد كميات االستيراد السنوية بحيث تكون تغطي 

الفجوة والنقص بين احتياج السوق واإلنتاج.
تحقيق  ¦ في  للمساهمة  المستقبلية  خططكم  هي  ما 

االكتفاء الذاتي من الدجاج الالحم بالمملكة؟
الشركة  ¨ قامت  حيث  توسعات  بصدد  اآلن  الشركة 

بافتتاح مسلخ جديد في منطقة الخرج بطاقة 8000 
بانشاء مسلخ  العمل حاليا  وجاري  الساعة  في  طائر 
القصيم بطاقة 9000 طائر/ ساعة  اخر في منطقة 
وك�ذلك جاري العمل حاليا في انش�اء مصنع أعالف 
بطاقة 40 طن/ساعة، وسوف يتم افتتاح المسلخ في 
منطقة القصيم وكذلك مصنع العلف في الربيع األول 

من عام 2017م.
كما أن الشركة بدأت في التوسع في الفقاسة بحيث   
يصل إنتاج الصوص من 140,000 صوص يوميا الى 
250,000 صوص يوميا أي زيادة طاقة الفقاسة بحدود 

.%80

كيف ترى دور الجمعيات التعاونية في تطوير صناعة  ¦
الدواجن بالمملكة؟

بشكل  ¨ والعربي  السعودي  السوق  ينقص  الحقيقه  في 
ويجب  الدواجن  صناعه  لتطوير  جمعيات  وجود  عام 
ومربي  منتجي  من  بأتحاد  جمعيات  هناك  يكون  أن 
الدواجن ووزارة الزراعة والجامعات السعودية ممثلة 

في الكليات المعنية مثل كلية الزراعة واالقتصاد
ح��ت��ى أن���ه ي��ن��ق��ص األس������واق ال��ع��رب��ي��ة ال���دراس���ات  ¨

االعتماد  يمكن  إحصائيات  يوجد  ال  واإلحصائيات 
عليها واالستناد اليها للخطط المستقبليه.

مقارنة  ¦ المحلية  ال��دواج��ن  اس��ع��ار  ارت��ف��اع  مشكلة 
التغلب  بالمستورد. ما هي من وجهة نظركم امكانية 

على هذه المشكلة؟
ارتفاع أسعار المنتج المحلي عن المستورد هو بسبب  ¨

أن  حيث  للدجاجة  الفعلي  ال���وزن  وك��ذل��ك  ال��ج��ودة 
المستورد غالبيته مجمد داخل الدجاجة وكذلك قلة 

الجودة للمستورد مقارنة بالمنتج المحلي.
كيف ترى دور صناعة الدواجن في توفير فرص عمل  ¦

وطنية وتوطين هذه الصناعة بالمملكة؟
عمل  ¨ ف��رص  توفير  ف��ي  ال��دواج��ن  ش��رك��ات  تساهم 

تخفيض  في  كبير  بشكل  نساهم  وبالتالي  للمواطنين 
نسبة البطالة حيث أنه كما تعلمون أن نسبة السعودة 
في شركات الدواجن ال تقل عن 10%، علما أن شركات 
الدواجن تعتمد بشكل كبير على العمالة وبذلك لديها 
اعداد كبيرة من العاملين فمثال لدينا في شركة الوادي 
السعودين  ويمثلون  وعامل  موظف   1200 من  أكثر 
أكثر من 12% اضافه الى أن الشركة توظف العنصر 
النسائي في الفقاسة والمسالخ حيث أن الشركة لديها 

أكثر من 45 عاملة سعودية.
هل تتوفر بالمملكة سبل تدريب وتطوير كافية إلمداد  ¦

الالزمة  المهارات  ذوي  والكفاءات  بالكوادر  الصناعة 
لهذه الصناعة.

الكوادر  ¨ لتدريب  وأهلية  حكومية  معاهد  هناك  يوجد 
والعاملين ولكن نحتاج الى تطوير. 
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الطيور  نمو  ف��ي  وض��ع��ف  نقص   -
)تراجع في أوزان التسويق(.

 FCR ال��غ��ذائ��ي  التحويل  معدل   -
للطيور سيئ وغير متناسق.

زيادة الهدر الغذائي.  -
كبيرة  اقتصادية  خسائر  ح��دوث   -

للمشروع.  

ع��ام��ات م��ت��ازم��ة م���رور ال��غ��ذاء 
 SIGNS OF FEED مه�ضوم  الغري 

:PASSAGE
المميزة  والخواص  الشكل  تغير   -
 URIC لفضالت الطيور المصابة

.ACID WHITE COLOR
احتواء الفضالت على غذاء غير   -
مهضوم يمكن مالحظة محتوياته 

يتميز  ح��ي��ث  ال��م��ج��ردة  ب��ال��ع��ي��ن 
باللون األصفر أو االورجواني.

هزال وشحوب الطيور المصابة.  -
األل���وان  صبغات  تركيز  ضعف   -
عند  الطيور  أوزان  تناسق  وعدم 

التسويق.

متى ميكن ماحظة هذه الظاهرة:

أشار بتشر Butcher وآخرون  إلى  
أن متالزمة وجود غذاء غير مهضوم 
في فضالت الالحم ال تعتبر في حد 
ذاتها مرضاً ولكنها عرض يشير إلى 
التي  وجود إصابة  ببعض األم��راض 
 lesions ت��ق��رح��ات  ح���دوث  تسبب 
من  األمعاء  محتويات   على  تؤثر  أو 

الفلورا مثل األمراض التالية:

تصيب  التي  املعدية  األم���راض   -1
 infectiousاجل�����ه�����از ال������ه������ض������م������ي
 :diseases of digestive system

وه���ي األم�����راض ال��ب��ك��ت��ي��ري��ة أو 
ال��ف��ي��روس��ي��ة ال��ت��ي ت��ص��ي��ب ال��م��ع��دة 
proventriculus أو القونصة  الغدية 
اإلص��اب��ة  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة   gizzard
وطفيليات   coccidiosis الكوكسيديا 
 intestinal parasites األم���ع���اء 
reovirus.وفيروسات مجموعة الريو

2- اإلص����اب����ة ب��ال��س��م��وم ال��ف��ط��ري��ة 
:Mycotoxicosis

السموم  من  عديدة  أن��واع  توجد 

متالزمة مرور الغذاء غير المهضوم في فضالت 
الدجاج الالحم وأثرها على الصحة واإلنتاج

Undigested feed in broiler droppings, a serious problem for health  and productivity   

   منذ العام 1996 تمت مالحظة انتشار متالزمة مرور الغذاء الغير مهضوم Feed Passage Syndrome (FPS) مما 
يشكل تهديداً خطيرا لالستثمار في هذا المجال ، وذلك الن تكاليف التغذية تمثل أكثر من 40% من إجمالي التكاليف 

الكلية لمشاريع اإلنتاج الحيواني باختالف أنواعها و خطوط إنتاجها المختلفة.
بروز هذه الظاهرة يشير إلى أن هنالك مشكلة صحية تتعلق بالجهاز الهضمي للطيور تتمظهر في اآلتي:

د.عزالدين ادم بابكر
أستاذ مشارك تغذية الحيوان
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الوظيفية  الكفاءة  تؤثر على  الفطرية 
ل��ل��ج��ه��از ال��ه��ض��م��ي ل��ل��ط��ي��ور وذل���ك 
إلعاقتها لعمليات الهضم واالمتصاص  
من  ع��دد  يعزي  ،لذلك  للغذاء  التام 
تغذية  مجال  في  والباحثين  الخبراء 
الدواجن حدوث متالزمة مرور الغذاء 
دون هضم إلى رداءة جودة األعالف 
بسبب  المستخدمة  الحبوب  خاصة 

السموم الفطرية ومن ذلك:
س�����م�����وم االوك����رات����وك����س����ي����ن   -
هشاشة  من  تزيد   ochratoxin
جدار األمعاء وبالتالي تقل كفاءة 
أشار  كما  واالمتصاص   الهضم 
 Albassam et al  بذلك البسام

.1987
 Aflatoxins االفالتوكسينات  -
العصارة  إفراز  تقليل  على  تعمل 
 bile secretion ال��ص��ف��راوي��ة 
م��م��ا ي����ؤدي إل����ى س����وء ال��ه��ض��م 
 ,Newberne et al( واالمتصاص

.)(1969
 Trichothcenesالترايكوثيسينز  -
تسبب تقرحات في المعدة الغدية 
 Hoer( أش��ار  حيث  والقونصة  
تقرحات  أن  إل��ى   )1982,  et al
  proventriculusالغدية المعدة 

ت����ؤث����ر ع���ل���ى إف��������راز ح��ام��ض 
في  ج��دا  ال��ه��ام  الهيدروكلوريك 
إت��م��ام ال��ه��ض��م  ال��م��ع��دي بينما 
ت���ؤدي ت��ق��رح��ات ال��ق��ون��ص��ة إل��ى 
الحبوب  طحن  عمليات  ت��وق��ف 
عدم  وبالتالي   Feed grinding
اكتمال طحنها وتجهيزها إلكمال 

الهضم.

الحظ بقايا الغذاء الغير مهضوم 
في الشكل أعاله

 Nutritional 3- التغيرات الغذائية
:alterations

 ي��ق��ص��د ب��ه��ا ب��ع��ض ال��ع��وام��ل 
 Inhibition تثبيط  على  تعمل  التي 
الغذائية  العناصر  بعض  امتصاص 

الهامة مثل:

 Trypsinمثبطات إنزيم التربسين
inhibitors الموجودة في فول الصويا  
ت��ع��م��ل ع��ل��ى زي����ادة م��ع��دل اإلص��اب��ة 

بمتالزمة مرور الغذاء.

الغذائية  المثبطات  بعض  وجود 
 gizzerozine and biogenic مثل 
amines  باإلضافة إلى حاالت نقص 
الفيتامينات  تؤثر على القونصة ومن 

ثم تقل عمليات طحن الحبوب.
في   Rancid fat ال��ده��ون  تزنخ 
احد  يعتبر  استخدامها  قبل  العالئق 
أسباب هذه الظاهرة حسب ما أشار 
 Choque et ذل��ك  إل��ى  باحثون  ع��دة 
 al 2007;Bauucells  et al 2008;

.McGill, 2011

4- تغير بيئة وأعداد فلورا األمعاء 
 Dysbacteriosis or ال��دواج��ن  يف 

:Dysbiosis

وهي الظاهرة التي توصف بأنها 
البكتيريا  عدد  في  المفاجئ  التغير 
ومحتويات الفلورا في أمعاء الدواجن 
ال��م��ص��اب��ة ب��ه��ذه ال��م��ت��الزم��ة، يمكن 
تمييز هذه الحالة من خالل مالحظة 
األعراض التالية في قطيع الدواجن:

وجود بقايا غذاء غير مهضوم في   -
الفضالت.

تكون الفرشة دائما رطبة.  -
 Feed Intake معدل تناول العلف  -
)المفروض  أيام  لعدة  ثابتاً  يظل 
انه يزيد كلما زاد عمر القطيع(.

يكون  الدجاج  أن  تالحظ  أحيانا   -
 selectiveالتغذية في  انتقائياً 

 feeding
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مما ال شك فيه أننا نواكب طفرات وتغيرات كبيرة يف صناعة الدواجن سواًء على صعيد 
اإلنشاءات اخلاصة بحظائر الدواجن أو نظم التربية أو البرامج املطبقة يف كل دورة.. 

شرب  معدل  بين  النسبة  زي���ادة   -
 increased الماء إلى  تناول العلف

.water/feed ratio
بالتهاب  اإلص��اب��ة  م��ع��دل  زي���ادة   -

واحتقان األمعاء.
)برتقالي(  اوران��ج  مخاط  وج��ود   -

في األمعاء.
أحيانا تنشا تقرحات في القونصة  -

.Gizzard lesions

تقرحات على القون�ضة

تظهر هذه الحالة عادة بعد عمر 
21 يوم وأحيانا قبل هذا العمر حيث 
تبدأ بعض العالمات في الظهور على 
الشكل  إل��ى  تتحول  حيت  الفضالت 
ث��م تصطحبها  ال��س��ائ��ل   أو  ال��رط��ب 
األمعاء  مخاط  من  قطع  ذل��ك  عقب 
مهضوم  الغير  الغذاء  يصبح  أن  إلى 

ظاهراً على الفضالت.

اأ�شباب حدوث املتالزمة:

 feedingالتغذية ف��ي  أخ��ط��اء 
من  المفاجئ  التحول  )مثل    errors
البروتين  إلى  القليل  البروتين  نسبة 

العالي(.

العليقة  م��ك��ون��ات  ب��ع��ض  ت��ل��وث 
بالسموم الفطرية.

بالمشروع والصحة  اإلدارة  سوء 
 poor management and

.environment

 bad hygiene in سوء الحظائر
.farms

اإلص�������اب�������ة ال���ك���وك���س���ي���دي���ا 
 subclinical اإلك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة  ت��ح��ت 

.coccidiosis

االس����ت����خ����دام ال���غ���ي���ر م��رش��د 
 antibiotic ال��ح��ي��وي��ة  ل��ل��م��ض��ادات 

.abuse

.stress اإلجهاد

الوقاية:

الهضمي  الجهاز  ببيئة  االهتمام 
 12 عمر  من  الفترة  في  الطيور  في 
يوم حتى 30 يوم  لمالحظة أي تغير 
يحدث والقدرة على التدخل السريع.

رف����ع م��س��ت��وى ال��ت��غ��ذي��ة وع���دم 
إلى  عليقة  م��ن  المفاجئ  االن��ت��ق��ال 
معين  عنصر  تركيز  م��ن  أو  أخ���رى 
إلى تركيز نفس العنصر ولكن بنسبة 

أعلى.

ع������الج ال���ك���وك���س���ي���دي���ا ت��ح��ت 
اإلكلينيكية واستخدام الوقاية منها.
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الن�ضج  عقب  الأمهات  تغذية   .1
اإلى قمة  الو�شول  اجلن�شي وقبل 

الإنتاج

بمجرد النضج الجنسي البد أن 
احتياجاتها  كافة  الدجاجات  تأخذ 
الجدول  يوضح  خ��اص،  نظام  وفق 
على  المقدمة  العلف  كميات   )1(
البيض وذلك  إنتاج  حسب معدالت 
حتى وصول اإلنتاج إلى 50%. وتجدر 
بكميات  التغذية  أن  إل��ى  اإلش���ارة 
أكثر من المعدالت المطلوبة سوف 
الجسم مما  زي��ادة وزن  تتسبب في 

اإلنتاج  قمة  مثابرة  عدم  إلى  يؤدى 
ان��ح��دار  ح���دوث  م��ع  طويلة  لفترة 
سريع في اإلنتاج خالل الفترة 34-
كمية  تحديد  ويعتمد  أس��ب��وع،   64
الفترة  تلك  خالل  المقدمة  العلف 
جينات  من  القطيع  يحمله  ما  على 
وراث��ي��ة مسئولة ع��ن زي���ادة ك��ل من 
إلى  باإلضافة  ووزن��ه  البيض  ع��دد 
زيادة وزن جسم األم نفسها، ينبغي 
الحصول  يمكن  أن��ه  علي  التأكيد 
على قمة إنتاج تصل إلى %88-85 
جيد  ت��ج��ان��س  تحقيق  ط��ري��ق  ع��ن 

تغذية أمهات 
دجاج الالحم 
أثناء مرحلة 
إنتاج البيض

إن المتأمل في تكوين البيضة ومعدالت إنتاج البيض ال يسعه إال أن يقول 
الكم  هذا  بإنتاج  الدجاجة  تقوم  أن  في  بقدرته  تكفل  الذي  الملك  سبحان 
الهائل من البياض والصفار طوال حياتها اإلنتاجية، إنها كفاءة ال نظير لها 
خاصة وأن تلك البيضة مسئولة عن إمداد الجنين بكل احتياجاته ومتطلباته 
إنه من عظيم  بل  أمه  بمعزل عن رحم  التي يقضيها  الجنينية  طوال حياته 
حتى  الجنين  حياة  عن  كذلك  مسئولة  البيضة  أن  وتعالي  سبحانه  قدرته 
إلى ما بعد الفقس بعدة أيام؛ لذلك تعمل التغذية الصحيحة لألمهات علي 
البيضة على كميات  الناتجة منها، ونظراً الحتواء  الكتاكيت  االرتقاء بجودة 
كبيرة من العناصر الغذائية فإنه البد وأن تتم تغذية قطيع األمهات بناًء على 
معدالت إنتاج البيض ومعدالت أوزان الجسم، وال يفوتنا في هذا المقام إلى 
التأكيد على أن الدجاجة تقوم باستمرار بتخليق مواد الصفار لذلك البد أن 
تأخذ تلك الدجاجات كفايتها من المواد الغذائية حتى تُحقق معدالت اإلنتاج 
المطلوبة حيث أن عدم تناول الدجاجة للغذاء الكافي سيؤدى إلى استنفاذ 
مخازن الدهون الموجودة في داخل جسمها ولو طالت الفترة أكثر من ذلك 
سينخفض إنتاج البيض بشكل ملحوظ وكذلك تنخفض جودته وفي النهاية 

يتوقف نهائياً. 

أ.د./ طارق أمني عبيد
أستاذ فسيولوجيا الدواجن 

كلية الزراعة والطب البيطري، 
جامعة القصيم، السعودية

كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر
جوال 966542825479+

tarkamin@gmail.com
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دون  للقطيع  جيدة  وتغذية  للقطيع 
إفراط وال تفريط.

ح�سب  على  المقدمة  العلف  كميات   )1( ج��دول 
 %15.5 العليقة  اأن  بفر�ض  البي�ض  اإنتاج  معدالت 

بروتين، 2850 كيلو كالورى/ كجم.

معدالت إنتاج 
البيض )%(

كمية العلف 
)جم(

1135
5140
10145
15150
20155
25160
30164
35168
40168
45168
50168

2.ع����ل����ف ال���ت���ح���دي وامل���ث���اب���رة 
Challenge feeding

قمة  تسبق  ال��ت��ي  ال��ف��ت��رة  خ��الل 
اإلن���ت���اج م��ب��اش��رة أو ال��ف��ت��رة ال��ت��ي 
ت��ل��ي��ه��ا م��ب��اش��رة ي��م��ك��ن ت��ق��دي��م ما 
والمثابرة  التحدي  “علف  ب���  يسمى 
وذل����ك   ”Challenge feeding

ب��ه��دف ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ق��م��ة اإلن��ت��اج 
بعلف  ويُقصد  ممكنة،  فترة  ألط��ول 
ال��دج��اج��ة كميات  إع��ط��اء  ال��ت��ح��دي 
أو  يومين  لمدة  ال��غ��ذاء  من  إضافية 
أي  إح��داث  بدون  األسبوع  في  ثالثة 
تغيير أو تعديل في الكميات المقررة 
فعلى  العمر،  ذل��ك  عند  ال��غ��ذاء  م��ن 
الغذاء  كمية  كانت  إذا  المثال  سبيل 
ال��م��ق��ررة 168 ج��م/ط��ائ��ر/ي��وم عند 

قمة اإلنتاج وتكون كمية علف التحدي 
في  أيام  ثالثة  لمدة  7جم/طائر/يوم 
األسبوع )أي أن خالل فترة التحدي 
جم/طائر/يوم،   175 المقرر  يصير 
ويظل في خالل األيام الباقية كما هو 
السؤال  ي��وم(،  طائر/  جم/   168 أي 
الذي يخطر ببالنا اآلن لماذا كل هذا 
بل  العلف؟  التعقيد في حساب كمية 
نُزيد  ال  لماذا  قائل  يقول  أن  يمكن 
تلك  خ��الل  للطائر  الغذائي  المقرر 
الفترة ليكون 171 جم خالل كل األيام 
بدالً من 175 جم خالل فترة التحدي 
و168 جم خالل األيام العادية؟ ولكننا 
نُجيب فنقول بأن هناك عدة مميزات 
في  التحدي  علف  نظام  تطبيق  من 
زيادة  من  بدالً  المحددة فقط  األي��ام 
وهي  مطلق  بشكل  الغذائي  المقرر 

كالتالي:
التحدي  ت��غ��ذي��ة  أي���ام  1-خ����الل 
وقت  ي���زداد  ج��م/ط��ائ��ر/ي��وم(   175(
ال��ت��غ��ذي��ة م��م��ا ي��س��اع��د ع��ل��ى تحسن 

تجانس القطيع.
كميات  تغيير  بسهولة  2-يمكن 
على  ال��م��أك��ول��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  العناصر 
حسب التغيرات في درجات الحرارة 
ال��ظ��روف  ف��ي  التغيرات  أو  الجوية 

البيئية المحيطة بالطائر.
3-ت��ت��ع��ود ال��ط��ي��ور ع��ل��ى وج��ود 
المقدمة  الغذاء  كميات  في  تغيرات 
عند  تأقلماً  أك��ث��ر  يجعلها  مما  لها 
بعد  المقدمة  العلف  كميات  خفض 

انتهاء فترة قمة اإلنتاج.
تنبغي علينا التأكيد علي أنه يجب 
أن ال تزيد كمية علف التحدي عن %5 

من كمية العلف المقررة للطيور، وهي 
غالباً ما تكون في حدود 2-4% ويجب 
تتحقق  حتى  ذل��ك  عن  تقليلها  ع��دم 
سبيل  فعلى  منها،  المنشودة  الفائدة 
التحدي  علف  كمية  كانت  لو  المثال 
7 جم/طائر/يوم لمدة ثالثة أيام في 
إذا  ما  فعال عن  تأثير  ذات  األسبوع 
بمعدل 3 جم/طائر/يوم  تقديمها  تم 
أنه  من  الرغم  على  أيام  سبعة  لمدة 
في كال الحالتين يكون نصيب الطائر 
يبدأ  أن  يجب  األسبوع،  في  جم   21
تقديم علف التحدي عند بلوغ اإلنتاج 
60-70% ثم يتوقف عند الوصول إلى 
ولذلك  أكثر(،  أو   %80( اإلنتاج  قمة 
تطبيق  فترة  بأن  القول  يمكننا  فإننا 
علف التحدي هي 29-40 أسبوع من 
التحدي  علف  فكرة  وتعتمد  العمر، 
المقدمة  العلف  كميات  تغيير  على 
وتقتضى  الطيور،  حاجة  على حسب 
ليس  بأنه  القول  إلى  العلمية  األمانة 
التحدي  لعلف  قياسي  نظام  هناك 
س��واًء  بالمرونة  يتمتع  نظام  إن��ه  بل 
ميعاد  أو  التحدي  علف  كميات  في 
تطبيقه، وفى معظم الحاالت يُستخدم 
علف التحدي لمساعدة الطيور على 
الحفاظ على قمة اإلنتاج ألطول فترة 
ممكنة ولهذا فإنه يتم تطبيقه خالل 
م��ب��اش��رة قمة  ال��ت��ي تسبق  ال��ف��ت��رات 
وتعطى  مباشرة،  تعقبها  أو  اإلن��ت��اج 
خالل  التحدي  علف  من  كمية  أكبر 
فترة قمة اإلنتاج في حين يتم تقديم 
قبل  التحدي  علف  م��ن  أق��ل  كميات 
ينخفض  حينما  اإلن��ت��اج  قمة  وب��ع��د 

اإلنتاج بمعدل 20% )جدول 2(.



18
العدد التاسع

يمكن تطبيق نظام علف التحدي 
بعد انتهاء قمة اإلنتاج إذا كان هناك 
البيض  إن���ت���اج  ف���ي  ت���ده���ور س��ري��ع 
اإلج��ه��اد  ل��ع��وام��ل  ال��ت��ع��رض  نتيجة 
)م��ث��ل اإلص��اب��ة ب��أح��د األم����راض أو 
التعرض ألح��د ع��وام��ل اإلج��ه��اد في 
الحراري(،  اإلجهاد  أو  القطيع  إدارة 
جم   10 تقديم  يتم  الحالة  هذه  وفى 
علف/طائر/يوم لمدة يومين متتابعين 
فإذا تحسن اإلنتاج ورجع مرة أخرى 
يتم خفض  الطبيعي فإنه  إلى وضعه 
علف التحدي تدريجياً خالل الثالثة 
يُحِدث علف  لم  إذا  أما  التالية،  أيام 
فإنه  اإلنتاج  في  تحسن  أي  التحدي 
هذه  في  ألنه  استمراره  بعدم  يُنصح 
الحالة يعتبر زيادة في تكاليف التغذية 

دون فائدة.

تعتمد فلسفة علف التحدي على 
وإط��ال��ة  اإلن��ت��اج  قمة  على  الحفاظ 
ممكنة  ف��ت��رة  ألط���ول  المثابرة  ف��ت��رة 
الب��د من  ول��ذل��ك  اإلن��ت��اج،  بعد قمة 
خاصة  تطبيقه  في  الحكمة  مراعاة 

في حساب كميات علف التحدي ألن 
الطيور  زي��ادة  على  ستعمل  زيادتها 
سلبياً  أث���راً  يُ��ح��دث  ال���وزن مما  ف��ي 
أن ال  ولذلك البد  البيض  إنتاج  على 
يزيد علف التحدي عن 5% من الغذاء 

المقرر للطيور.

3.تغذية الأمهات بعد قمة الإنتاج

قمة  إلى  الطيور  وص��ول  بمجرد 
البيض ×  اليومية )عدد  البيض  كتلة 
وزنه( فإنه البد من البدء في خفض 
العلف المقدم للطيور وهذا بالضبط 
يشبه ما تم فعله خالل مرحلة ما قبل 
إلى قمة اإلنتاج وهذا يعنى  الوصول 
على  المقدمة  العلف  كمية  تكون  أن 
الجسم  ووزن  اإلن��ت��اج  نسبة  حسب 
وك��ذل��ك ع��ل��ى ح��س��ب ط���ول ال��وق��ت 
ال���الزم الس��ت��ه��الك العلف  )ال��زم��ن( 
يبدأ  اإلنتاج  بعد قمة  بالكامل، غالباً 
زمن استهالك العلف في الزيادة مما 
يعطى دلياًل على أن الدجاجات تأكل 
ولذلك  الفعلية  احتياجاتها  من  أكثر 
الطيور  زيادة  دون  الحيلولة  من  البد 

في الوزن خالل تلك الفترة، وال يفوتنا 
في هذا المقام إلى التذكير بأن قمة 
 6-4 غضون  في  تكون  البيض  كتلة 
أسابيع بعد قمة عدد البيض المنتج.

ب��ص��ف��ة ع��ام��ة ت��ح��ت��اج األم��ه��ات 
ل��ل��م��واد ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ل��وف��اء ب��أرب��ع��ة 
وإنتاج  النمو  هي  رئيسية  متطلبات 
ال��ب��ي��ض وال���ح���ف���اظ ع��ل��ى ال��ح��ي��اة 
وتختلف  اليومية،  الحيوية  واألنشطة 
تلك المتطلبات األربعة بحسب العمر 
حيث أن الحفاظ على الحياة تستحوذ 
إنتاج  يليها  ثم  األكبر  النصيب  علي 
الحيوية  األنشطة  يليها  ث��م  البيض 
النمو، وتجدر اإلشارة أن  اليومية ثم 
هناك اختالفات واضحة بين األمهات 
عند عمر 32 أسبوع وعند عمر 55 
في  ال��دج��اج��ات  تقدم  فمع  أس��ب��وع؛ 
العمر تزداد كميات الطاقة والبروتين 
الالزمة للحفاظ علي الحياة في حين 
وإنتاج  النمو  من  كل  متطلبات  تقل 
المختلفة  الحيوية  واألنشطة  البيض 
ولذلك فإن إجمالي الطاقة والبروتين 

جدول )2( برنامج علف التحدي في اأمهات الت�سمين

كمية علف التحديكمية العلف المقررةمعدل إنتاج البيض
���162 جم%35
5 جم/يوم لمدة يومين في األسبوع162 جم%60
8 جم/يوم لمدة يومين في األسبوع162 جم%80

5 جم/يوم لمدة يومين في األسبوع162 جمأقل من قمة اإلنتاج ب� %2
���162 جم%79

���أقل من 162 جمأقل من %79
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هي  أسبوع   32 عمر  عند  الالزمين 
بروتين  جم  و21  ك��ال��ورى  كيلو   470
علي الترتيب مقابل 410 كيلو كالورى 
عند  الترتيب  علي  بروتين  جم  و19 

عمر 55 أسبوع.

بعد  فإنه  العملية  الناحية  وم��ن 
قمة اإلنتاج يتم خفض كميات العلف 
المقدمة للطيور وال ينصح المختصون 
العلف  تركيب  ف��ي  تغييرات  بعمل 
ذلك  ألن  البالغة  للدجاجات  المقدم 
يعتبر في حد ذاته عاماًل من عوامل 
هناك  ف��إن  عامة  وبصفة  اإلج��ه��اد، 
قاعدة غذائية تقول بأنه يمكن تغيير 
كثافة العلف مرة واحدة أو مرتين على 
اإلنتاجية  الحياة  فترة  ط��وال  األكثر 
العلف  كمية  ويجب خفض  لألمهات، 
على حسب معدالت اإلنتاج وذلك ألن 
إلى  سيؤدى  العلف  استهالك  زي��ادة 
يؤدى  مما  الدهن  من  مزيد  ترسيب 
الشديد  االنخفاض  إلى  النهاية  في 
في إنتاج البيض، ومن األهمية بمكان 
أن ال يبدأ خفض كمية العلف الُمقدم 
أو  م��ن  أك��ب��ر  البيض  إن��ت��اج  ك��ان  إذا 
يساوى 80%، وببلوغ الدجاجات عمر 
البيض  إن��ت��اج  يصل  أس��ب��وع   40-39
خفض  ي��ب��دأ  عندها   %80-79 إل��ى 
كمية العلف المقدمة للطيور تدريجياً 
فترة  نهاية  حتى  االنخفاض  ويستمر 
اإلنتاج ويجب أن ال تزيد كمية العلف 
جم   5 عن  )المسحوبة(  الُمَخّفضة 
وذلك حتى ال يكون ذلك ُمجهداً على 

الطيور.

وزن  على  بناًء  الأمهات  تغذية   .4
اجل�شم 

من الضروري جداً االستمرار في 
متابعة وزن جسم الطيور خالل فترة 
الحياة اإلنتاجية ألن معظم المربيين 
خالل  حقه  الجسم  وزن  يعطون  ال 
التأكيد  ويجب  البيض،  إنتاج  فترة 
ع��ل��ى أن ال��ط��ي��ور خ���الل ف��ت��رة قمة 
اإلنتاج البد لها أن تكتسب بعضاً من 
البد  كذلك  الجسم  وزن  في  الزيادة 
لها من المحافظة على مخازن الغذاء 
في داخل أجسامها )خاصة الدهون(، 
الجسم  وزن  ثبات  أو  انخفاض  ويدل 
على  الدجاجات  حصول  ع��دم  على 
كفايتها من المواد الغذائية مما يؤدى 
غضون  ف��ي  إنتاجها  انخفاض  إل��ى 
وزن  متابعة  فإن  ولذلك  أي��ام،   10-7
فاعلة  أداة  تعتبر  أسبوعياً  الجسم 
للتجنب المبكر لوقوع بعض المشاكل 
مما يساعد على تداركها بشكل أسرع 

وأكثر فاعلية.

على  الغذائية  المقررات  توضع 
 2.200 ال��دج��اج��ة  وزن  أن  أس���اس 
ولذلك  أس��ب��وع   22 عمر  عند  كجم 
ف���إن ال��دج��اج��ات األق���ل ف��ي ال���وزن 
أكبر  كميات  على  حصولها  من  البد 
من الغذاء من الدجاجات ذات الوزن 
على  وبشدة  التنبيه  ويجب  المثالي، 
أن الدجاجات األكبر في الوزن تكون 
لذلك  كبيرة  الحافظة  احتياجاتها 
العلف  م��ن  كميات  إع��ط��اؤه��ا  يجب 

المثالية وذلك  إضافة إلى المقررات 
حتى ال تفقد أي جزء من وزنها ألن 
من  إنتاجها  تأثر  يعنى  ال���وزن  فقد 
أن  يعنى  وهذا  سلبي،  بشكل  البيض 
األكبر  أو  األق��ل  الدجاجات  من  كل 
من الوزن المثالي يجب زيادة حصتها 
من الغذاء عن الدجاجات ذات الوزن 
ألن  تناقضاً  يعتبر  ال  وه��ذا  المثالي 
هناك خط فاصل بين التغذية بغرض 
التغذية  وبين  ال���وزن  على  الحفاظ 

المفرطة المؤدية للسمنة.

الجوية  ال��ح��رارة  درج���ات  تلعب 
االحتياجات  تحديد  في  مؤثراً  دوراً 
الغذائية لألمهات خالل مرحلة إنتاج 
البيض، ولقد ثبت أنه بزيادة درجات 
الحرارة الجوية تنخفض االحتياجات 
ال��ح��اف��ظ��ة ل��ل��ط��ي��ور ول��ك��ن ف��ي ه��ذه 
الطائر  ف��إن  34ºم  عند  أن��ه  الحالة 
يحتاج إلى مزيد من الطاقة لكي يقوم 
وك��ذل��ك   Panting ال��ل��ه��ث��ان  بعملية 
للقيام باآلليات األخرى المسئولة عن 
ولذلك  الجسم  ح��رارة  درج��ة  خفض 
يكون  المطلوب  الغذاء  إجمالي  فإن 
عند  كميته  من  أكبر  وه��و  جم   170

درجة حرارة 24ºم )165 جم(.

املراجع 

ك��ت��اب »ف��س��ي��ول��وج��ي��ا ال��ت��ن��اس��ل 
وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا ف���ي م������زارع أم��ه��ات 
عبيد،  أمين  طارق  أ.د./  الدواجن«، 
الطباعة  لدنيا  ال��وف��اء  دار  الناشر 

والنشر باإلسكندرية عام 2013.
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مليارات  من  التخلص  عملية  إن 
التي تحدث بصورة  الذكور  الكتاكيت 
في  الفاقاسات  في  سنوياً  مستمرة 
غير  أم���راً  يعد  العالم  أن��ح��اء  جميع 
بالحيوان  ال��رف��ق  ناحية  م��ن  مقبوالً 
وك��ذل��ك م��ن ال��ن��اح��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
مليارات  م��ن  التخلص  يسبب  حيث 
الصيصان سنوياً إلى حدوث خسائر 
ويجب  الدواجن  لمشاريع  اقتصادية 
أن يكون الخيار األخير وليس الخيار 

األول في صناعة الدواجن.
شركات  قامت  ذل��ك  على  وب��ن��اًء 
الدواجن العالمية بالبحث عن وسائل 

حديثة لمعالجة هذه المشكلة.
وبالطبع كان لدور البحث العلمي 
دور  الحديثة  التكنولوجيا  واستخدام 
هام في توفير وسيلة جديدة لتحديد 

مبكرة  مراحل  في  الصيصان  جنس 
وكذلك  الفقس  قبل  التحضين  م��ن 
الجنس  لتحديد  ت��ج��ارب  إج���راء  ت��م 
بدء  قبل  البيض  داخ���ل  للصيصان 

عملية التحضين.
نلقي  س��وف  المقالة  ه��ذه  وف��ي 
المتاحة  ال��ط��رق  على  سريعة  نظرة 
لتحديد الجنس في الصيصان وكذلك 
استخدامه  المتوقع  الحديثة  الطرق 
لتحديد  ال��ق��ري��ب  ال��م��س��ت��ق��ب��ل  ف���ي 
الجنس للصيصان داخل البيضة قبل 

التحضين أو قبل الفقس.
عملية  الصيصان:هي  تجنيس 
واح��د(  ي��وم  )ع��م��ر  الصيصان  ف��رز 
وفصل الذكور عن اإلناث بعد الفقس 

مباشرة.
أهمية وأهداف عملية التجنيس:

الصيصان  بعملية تجنيس  القيام 
له عدة أهداف النحو التالي:

دجاج إنتاج بيض المائدة: يتم في   )1
الفقاسات فرز اإلناث عن الذكور، 
الى  اإلن��اث  توجيه  يتم  ذلك  بعد 
حظائر التربية بهدف إنتاج بيض 
من  التخلص  يتم  بينما  المائدة 
الوراثية  قدرتها  لضعف  الذكور 

إلنتاج اللحم.
ال����الح����م: ف���ي بعض  ال����دج����اج   )2
من  االس��ت��ف��ادة  يمكن  األح��ي��ان 
الذكور  فرز  في  التجنيس  عملية 
الذكور  تربية  بهدف  اإلن��اث  عن 
الذكور  أن  بصورة منفصلة حيث 

أسرع في النمو من اإلناث.
التجنيس  عملية  تساعد  األمات:   )3
تحديد  في  األم��ات  مشاريع  في 
ال��ذك��ور  ب��ي��ن  الجنسية  النسبة 

تجنيس الصيصان 
داخل بيض التفقيس

تجنيس الصيصان عملية هامة جداً في صناعة الدواجن وبصفة خاصة في مشاريع أمات البياض التي تنتج بيض 
مخصب يحتوي تقريباً على 50% منه صيصان ذكور وهذه الصيصان الذكور تتعرض إلى التخلص منها باإلعدام فور 
خروجها من البيضة حيث أنها ال تستطيع أن تساهم في إنتاج البيض في المستقبل وهو ما يجعل تربيتها إلنتاج البيض 

أو إلنتاج اللحم عملية خاسرة.
فبعد الفقس يتم فرز الصيصان إلى ذكور وإناث حيث يتم توجيه اإلناث إلى مشاريع انتاج بيض المائدة بينما يتم 

التخلص من الذكور داخل الفقاسات باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون.

د. علي بن حسني اجلاسم
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واإلناث والتي تتراوح بين 1 ديك 
لكل 8-10 دجاجات.

ف��ي م��ش��اري��ع إن��ت��اج ال��س��الالت   )4
األصيلة تساعد عملية التجنيس 
ال��وراث��ي  التحسين  ب��رام��ج  ف��ي 
ل��ق��ط��ع��ان ال���دج���اج ع���ن ط��ري��ق 
ان��ت��خ��اب ال��ذك��ور واإلن����اث ذات 

الصفات الوراثية المرغوبة.
المتوفرة  التقليدية  التقنيات 
تجنيس  عمليات  إلج����راءات  ح��ال��ي��اً 

الصيصان:
في  ح��ال��ي��اً  ال��م��ت��وف��رة  التقنيات 
عند  دائ��م��اً  تتم  التجنيس  عمليات 
عمر يوم واحد وتستخدم أحد الطرق 

التالية:
1. فح�ص الأع�ضاء التنا�ضلية.

ت���ع���رف ه����ذه ال��ط��ري��ق��ة ب��اس��م 
عليها  يطلق  اليابانية)كما  )الطريقة 
فتحة  ط��ري��ق  ع��ن  التجنيس  أي��ض��اً 

المجمع. 
وتعتبر هذه الطريقة من أفضل 
جنس  تحديد  ف��ي  ال��ط��رق  وأن��ج��ح 
للعامل  ي��م��ك��ن  ح��ي��ث  ال��ص��ي��ص��ان 
على  جيداً  تدريباً  المدرب  الماهر 

بتجنيس  ي��ق��وم  أن  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه 
وتعتبر  1000-1500 صوص/ساعة 
تؤذي  دقيقة جدا وال  الطريقة  هذه 
فيها  ال���دق���ة  ون��س��ب��ة  ال��ص��ي��ص��ان 
الكتاكيت  م��ن   %98-95 إل��ى  تصل 

المجنسة.
وي��ت��م ت��ح��دي��د ج��ن��س ال��ص��وص 
المجمع  فتحة  فحص  ط��ري��ق  ع��ن 
في  التناسلي  الجهاز  أطراف  لرؤية 
الصوص حيث يظهر العضو الذكري 
شكل  على  ال��ذك��ور  الصيصان  ف��ي 
يزيد  ال  اللون  باهتة  صغيرة  حلمة 
حجمها على رأس الدبوس الصغير.

ال��وراث��ي��ة  ال�����ض��ف��ات  ف��ح�����ص   .2
املرتبطة باجلن�س 

ت��س��ت��خ��دم ه����ذه ال��ط��ري��ق��ة مع 
التجنيس  ذات��ي��ة  ال��ص��ي��ص��ان  أن����واع 
التفريق  يمكن  حيث  الفقس  عند 
واحد  يوم  عمر  واإلن��اث  الذكور  بين 
الوراثية  الصفات  فحص  خ��الل  من 
الظاهرية المرتبطة بالجنس مثل لون 
الزغب أو وجود بقع ملونة معينه على 
الرأس أو وجود ريش مخطط. ومثال 

على ذلك فحص ريش الجناح.
حيث  الجناح  ري��ش  فحص  يتم   
يحتوي على صفين من الريش )شكل 

رقم 1(. 
ويسمى  السفلي  ال��ص��ف  ري���ش 
العلوي  الصف  وريش  القاعدة،  ريش 

ويسمى ريش الغطاء. 
السفلي  ال��ص��ف  ري���ش  ك���ان  إذا   -
العلوي  الصف  ري��ش  م��ن  أط��ول 

يكون الصوص أنثى.
السفلى  ال��ص��ف  ري���ش  ك���ان  إذا   -
العلوى  الصف  ري��ش  من  أقصر 

يكون الصوص ذكر.
التقنيات احلديثة يف جتني�س ال�شي�شان.
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ت���ه���دف ال���ط���رق ال��ح��دي��ث��ة في 
تجنيس الصيصان إلى أن تتم عملية 
المخصبة،  البيضة  داخ��ل  التجنيس 

وذلك لتحقيق األهداف التالية:
الحضانات  داخ���ل  ح��ي��ز  ت��وف��ي��ر   .1
استخدامه  يمكن  وال��ف��ق��اس��ات 
ل��ت��ح��ض��ي��ن م���زي���د م���ن ال��ب��ي��ض 
زي��ادة  إل��ى  ي��ؤدي  مما  المخصب 

اإلنتاج والربحية للمشاريع.
من  التخلص  إل��ى  ال��ل��ج��وء  ع��دم   .2
الصيصان الذكور عمر يوم واحد 
متطلبات  م��ع  ت��ت��ع��ارض  وال��ت��ي 

الرفق بالحيوان.
أج��ري��ت ال��ع��دي��د م��ن االب��ح��اث 
التي تستخدم طرق  الحديثة  العلمية 
الصيصان  جنس  لتحديد  مختلفة 
األبحاث  ه��ذه  أه��م  وم��ن  البيض  في 
جيدة  إيجابية  نتائج  أع��ط��ت  ال��ت��ي 
على  استخدامها  بإمكانية  مبشرة 
القريب  المستقبل  في  تجاري  نطاق 
عن طريق قياس الصفات المظهرية 
وك��ذل��ك  )ال��م��ورف��ول��ج��ي��ة(  للبيضة 
الطيفي  الميكرسكوب  ب��اس��ت��خ��دام 

وهما على النحو التالي:

1. قياس الصفات املورفولوجية للبيضة
 Yilmaz &( ال���ع���ال���م���ان  ق����ام 
مشترك  ب��ح��ث  ب��إج��راء   )Dikmen
البيطري  والطب  الزراعة  كليتي  بين 
ب��ج��ام��ع��ة اول������داك ف���ي ت��رك��ي��ا ع��ام 
تحديد  إمكانية  ل��دراس��ة  )2013م( 
جنس الصوص داخل بيض التفقيس 
للدجاج البياض باستخدام القياسات 

المورفولوجية.
تم إجراء التجربة على مجموعه 
 54( بياض  دجاجة   300 من  مكونة 
أس��ب��وع��ا م��ن ال��ع��م��ر( وت���م تحضين 
البيض وفي نهاية فترة التحضين تم 

تجنيس البيض بعد الفقس.
تم  التحضين  ف��ت��رة  ب��داي��ة  قبل 
إجراء عدد من القياسات المورفلوجية 
للبيضة شملت قياس العرض والوزن 

الوزن لكل بيضة.
تم استخدام مؤشر شكل البيضة 
لكل  القياسات  ف��ي  البيضة  وحجم 

بيضة في هذه التجربة.
أن  التجربة  نتائج  أظهرت  وق��د 
معنوي  تأثير  ل��ه  ليس  البيضة  وزن 

يمكن استخدامه أو االعتماد عليه في 
تحديد جنس الصوص داخل البيضة. 
)طول  بيضة  شكل  مؤشر  كان  بينما 
ال��ب��ي��ض��ة، ع���رض ال��ب��ي��ض��ة( وك��ذل��ك 
وحجم البيضة تأثير كبير على تحديد 
قبل  البيضة  داخ��ل  ال��ص��وص  جنس 

الفقس )جدول رقم 1(. 
فإن  الدراسة،  تلك  لنتائج  ووفقا 
القياسات المظهرية )المورفولوجية( 
مؤشرا  يعد  التحضين  قبل  للبيضة 
ناجحاً على تحديد الجنس للصوص 
داخل البيضة. حيث كان مؤشر شكل 
وح��ج��م ال��ب��ي��ض أك��ث��ر اخ��ب��اري��اً عن 
احتمال تحديد جنس الصوص داخل 

البيضة. وبناًء على
الدراسة،  لهذه  اإليجابية  النتائج 
في  منها  االس��ت��ف��ادة  الممكن  فمن 
اإلناث  بيض  من  أكبر  عدد  تحضين 
المورفولوجية  القياسات  باستخدام 

للبيض.
2. استخدام امليكرسكوب الطيفي 

يجرى حالياً مشروع بحثي طموح 
مشترك بين جامعتي اليبزيغ ودرسدن 
البيضة  الجنين داخل  لتحديد جنس 

باستخدام الميكرسكوب الطيفي.
استخدام  الطريقة  هذه  في  يتم 
لتحديد  ال���ح���م���راء  ت��ح��ت  األش���ع���ة 
الجنس في البيض عند عمر )3( أيام 

من التحضين. 
الحديثة  الطريقة  ه��ذه  تستفيد 
م����ن اخ����ت����الف ال���ك���روم���وس���وم���ات 
الدجاج  وإن���اث  ذك��ور  بين  الجنسية 
ثالثة  خ��الل  تأثيرها  يظهر  وال��ت��ي 
تكوين  يتم  حيث  التحضين  من  أي��ام 
لألجنة،  الصغيرة  الدموية  األوعية 
بين  للتمييز  استخدامها  يمكن  والتي 
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الذكور واإلناث األجنة. 
ي���ت���م إح�������داث ث���ق���ب م��ج��ه��ري   -
المخصبة  البيضة  ق��ش��رة  ف��ي 

باستخدام أشعة الليزر.
يتم إرسال األشعة تحت الحمراء   -
م���ن خ���الل ه���ذا ال��ث��ق��ب داخ���ل 

محتويات البيضة.
الضوء  تبعثر  نمط  تحليل  يتم   -

خالل األوعية الدموية للجنين.
الضوء  تبعثر  درج���ة  خ��الل  م��ن   -
نوع  تحديد  يمكن  البيضة  داخل 

الجنين ذكرا أو أنثى.
القشرة  ف��ي  الثقب  إغ���الق  يتم   -
ويعاد بيض اإلناث مرة أخرى إلى 

الحضانة.
وال��ذي  ال��ذك��ور  بيض  فصل  يتم   -
من  عدد  في  يستخدم  أن  يمكن 
العمليات الصناعية، بما في ذلك 

والصناعات  الحيوانية  األعالف 
الكيميائية.

هو  الطريقة  هذه  مزايا  بين  من 
يحدث  وال  آل��ي��ة  بطريقة  تتم  أن��ه��ا 
من  ل��ل��ب��ي��ض  ت��الم��س  أو  اح��ت��ك��اك 
احتمال  من  يقلل  مما  العاملين  قبل 

ال  وبالتالي  للبيض  التلوث  عمليات 
أو تطهير وكذلك  إلى تنظيف  تحتاج 

يخفض تكاليف اإلنتاج.

تحديد  عملية  ح��ال��ي��اً  تستغرق 
 15 حوالي  الواحدة  للبيضة  الجنس 
إلى 20 ثانية لكل بيضة ولكن إدخال 
تحسينات على هذه الطريقة لخفض 
لتحديد  ال���الزم���ة  ال��زم��ن��ي��ة  ال��ف��ت��رة 
إلى  تصل  بحيث  بيضة  لكل  الجنس 
بال  يساهم  سوف  ثانية   10 من  أقل 
المستقبل  في  استخدمها  في  شك 
لتحديد الجنس في مشاريع الدواجن 
على  والتغلب  ال��ع��ال��م  مستوى  على 

مشكلة إعدام الصيصان الذكور.

املراجع:
1.	 Gender	Identification	of	Chicks	Prior	to	

Hatch. http://www.poultryscience.org/
docs/pba/1952-2003/2001/2001%20
Phelps.pdf

2. Yilmaz-Dikmen and Dikmen S (2013). 
A Morphometric Method of Sexing 
White Layer Eggs. Brazilian Journal of 
Poultry Science.15 / n.3 / 169-286
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 مايكوبالزما جاليسبتكم
 )Mycoplasma gallisepticum(

مايكوبالزما ساينوفي
 )M. synoviae(

مايكوبالزما ملياجردس
)M. meleagridis(

مايكوبالزما أيوي 
)M. iowae(

تصيب  المرضية  األن����واع  ه��ذه 
وقد  عامة  بصورة  التنفسي  الجهاز 
الجسم،  م��ن  أخ���رى  أج��ه��زة  تصيب 
العدوى تحدث بصورة عامة عن طريق 
االنتقال عن  ولكن  المباشر  االتصال 
الطيور  طريق  وع��ن  البيض،  طريق 

الملوثة  واألدوات  للجراثيم  الحاملة 
تعتبر مهمة أيضاً.

عدوى املايكوبازما الدجاجية
M. gallisepticum infection

يصيب هذا النوع من المايكوبالزما 
الرومي(  )ال��دي��ك  والحبش  ال��دج��اج 
بشكل رئيسي ولكن قد تصاب طيور 
بأعراض  اإلصابة  تتميز  بها،  أخرى 
طويلة  اصابة  وبفترة  تنفسية  وآفات 
تتميز  ال��ح��ب��ش  ف���ي  ال��ق��ط��ي��ع.  ف���ي 
اإلصابة بانتفاخ الجيوب األنفية وفي 
بعض األحيان تدعى اإلصابة التهاب 

الجيوب األنفية المعدي.
ج��م��ي��ع األع����م����ار م���ن ال���دج���اج 

ب��ع��دوى  ت��ص��اب  أن  يمكن  وال��ح��ب��ش 
كثير  في  الدجاجية،  المايكوبالزما 
م��ن ال����دول ح��ص��ل ت��ق��دم ك��ب��ي��ر في 
من  النوع  ه��ذا  واستأصل  السيطرة 
الحبش  ف��ي  خ��اص��ة  المايكوبالزما 
ولكن مازال المرض مهماً جداً وتعتبر 
خسائر  تسبب  ال��ت��ي  األم����راض  م��ن 
الدواجن  لصناعة  كبيرة  اقتصادية 
حول العالم، ويعرف المرض بالمرض 

.CRD التنفسي المزمن

Etiology:امل�شبب

جاليسبتكم  املايكوبالزما  ه��و  املسبب 
M. gallisepticum

المايكوبالزما – العدو المزمن 

 Mycoplasmosis للدواجن
اعداد / د. مصطفى محمود الشامي

الرياض – المملكة العربية السعودية
يعد من أهم األمراض االقتصادية التي تصيب الدواجن ويُحدث خسائر فادحة في القطيع.

ويعتبر ميكروب الميكوبالزما من أخطر الميكروبات التنفسية التي تصيب الدجاج , وذلك ألن هذا الميكروب ليس 
من البكتيريا أو الفيروس ولكنه يجمع خصائص من كالهما , حيث انه ال يحاط بجدار خلوي مثل البكتيريا ولذلك 
فان المضادات الحيوية التي تقضي على البكتيريا بتدمير الجدار الخلوي مثل البنيسيللين والسيفالوسبورين ال تؤثر 

علي ميكروب الميكوبالزما.
وإن عدم وجود جدار لجراثيم المايكو بالزما جعلها متعددة األشكال وجعل مستعمراتها تشبه البيضة المقلية وكذلك 
جعلها مقاومة للمضادات الحياتية المشابهة للبنسلين أكثر من )25( نوعاً شخصت في الطيور مع وجود عزالت لم 
يتم التعرف عليها، وبشكل عام جراثيم المايكوبالزما لها أربعة أنواع تعتبر مرضية للدواجن التي تربى على نطاق 

تجاري وهي:
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في الغالب تشترك هذه الجرثومة 
م���ع أح���د أو ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ع��وام��ل 
من  ت��زي��د  وال��ت��ي  األخ���رى  المرضية 

إمراضيتها ومن هذه العوامل: 
 )IB( فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي

)NDV( فيروس مرض نيوكاسل
)E.coli( جراثيم االي كولي القولونية

)P.multocida( جراثيم كوليرا الدجاج
)H. paragallinarum( جراثيم الكورايزا
ال��م��اي��ك��وب��الزم��ا  ج���راث���ي���م  ان 
على  تبقى  أن  النادر  من  جاليسبتكم 
قيد الحياة ألكثر من بضع أيام خارج 
الطيور  ف��أن  لذلك  المضيف  جسم 
في  مهمة  الجراثيم  ل��ه��ذه  الحاملة 
تكون  وق��د  الجراثيم،  ه��ذه  ديمومة 
موجودة في الدجاج ولكنها ال تسبب 
م���رض ح��ت��ى ي��ت��ع��رض ال��دج��اج إل��ى 
العنبر،  ظروف  في  تغير  مثل  الكرب 
اإلدارة، التغذية والطقس أو التطعيم 
ضد مرض التهاب القصبات المعدي 
أو ضد مرض نيوكاسل أو في حاالت 
زيادة غاز األمونيا والغبار في العنابر.

 Spreading العدوى وطرق النت�ضار
:of infection

أفقية  بصورة  الميكروب  ينتقل   -1
الطيور  الي  المصابة  الطيور  من 
السليمة ويعتبر المصدر الرئيسي 
للعدوي عن طريق الرذاذ الحامل 

وبذلك  السعال  أث��ن��اء  للجراثيم 
تنتشر الجرثومة في الهواء.

2- عن طريق االحتكاك المباشر أو 
من  التنفسي  الجهاز  طريق  عن 

خالل االفرازات األنفية.
3- ينتقل الميكروب بصورة رأسية من 
األمهات الي الكتاكيت عن طريق 
بعض البيض الذي يضعه الدجاج 
الصيصان  للجرثومة،  الحامل 
تنقله  البيض  هذا  من  المفقسة 

إلى األفراخ السليمة.
طريق  ع��ن  ال��م��ي��ك��روب  ينتقل   -4
الملوثين  ال��ع��ل��ف  أو  األدوات 
العلف  وأكياس  األحذية  وكذلك 
األدوات  من  وغيرها  واألقفاص 
التي تستعمل في المزرعة ويسمى 

هذا االنتقال الميكانيكي.
:Incubation Period فرتة ح�ضانة املر�ص

دخول  بداية  من  الزمنية  )الفترة 
ظهور  لحظة  الي  للجسم  الميكروب 

أعراض مرضية على الطائر(
وتكون من 6 الي 22 يوم ويتميز 
المرض بمنحني سير بطئ في صورة 
يتكاثر  حيث  م��زم��ن  تنفسي  م��رض 
جسم  داخل  بطئ  بمعدل  الميكروب 

الطائر.
Diagnosis الت�ضخي�ص

وج�����ود م��ع��ل��وم��ات ع���ن إص��اب��ة   -1
مع  م��ت��راف��ق��ة  م��زم��ن��ة  تنفسية 
هبوط في استهالك العلف وعدم 
الوصول للزيادة الوزنية المطلوبه 
أو انخفاض في إنتاج البيض يثير 
بالمايكوبالزما  باإلصابة  الشك 
ج��ال��ي��س��ب��ت��ك��م ب���وج���ود اآلف����ات 

العيانية.

النتيجة الموجبة لفحص التالزن   -2
مع  الجراثيم  لهذه  األنابيب  في 
األم��ص��ال ال��م��أخ��وذة م��ن بعض 

الدجاج تقوي التشخيص.
مع  تصالبي  تفاعل  وجود  بسبب   -3
ساينوفي  المايكوبالزما  جرثومة 
ف��إن��ة م���ن ال��ج��ي��د ال��ع��م��ٍل على 
الفحص  بعمل  اإلص��اب��ة  تأكيد 
األليزا  فحص  أو  التالزن  تثبيط 
يعطيان  ال  الفحصان  ه��ذان  الن 
ت��ف��اع��ل ت��ص��ال��ب��ي م���ع ج��رث��وم��ة 
ال���م���اي���ك���وب���الزم���ا س��اي��ن��وف��ي , 
حديثاً  الملقحة  القطعان  بعض 
باللقاحات الزيتية بشكل عام قد 
في  كاذبة  موجبة  نتيجة  تعطي 

فحص التالزن.
ي��م��ك��ن ع��زل  إذا ك���ان ض���روري���اً   -4
جراثيم المايكوبالزما كاليسينكم 
الخاصه  الزرعيه  األوس��اط  على 

– عمل مزرعة عزل. 

Clinical signs العالمات ال�شريرية

تتطور  السريرية  العالمات  عادة 
ببطئ أيضا في القطيع وتختلف في 
المرضيه  العوامل  باختالف  شدتها 
التربيه وقد تستمر  األخرى وظروف 

ألسابيع أو أشهر.
العالمات السريرية مشابهه لكثير 
تصيب  التي  التنفسية  األم��راض  من 
العالمات السعال  الدجاج، ومن هذه 
والعطاس الغرغرة طرح عيني وأنفي 
األنفية  الجيوب  انتفاخ  الحبش  وفي 

في البعض منها.
من العالمات ال�شريرية الأخرى:

في  ن���زول  المنتج  ال��دج��اج  ف��ي 
واإلن��ت��اج  والبيض  العلف  استهالك 
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يكون بصورة عامة منخفضاً والوفيات 
قليلة.

8 أسابيع(  في دجاج اللحم )3 – 
واضحة  السريرية  العالمات  تكون 
أكثر من الدجاج البالغ وشديدة، كذلك 
العلف  استهالك  في  هبوط  يالحظ 
قد  ولكنها  متفاوتة  الوفيات  والنمو، 
تكون عالية خاصة في حاالت اإلدارة 
حاله  وف��ي  اإلج��ه��اد  ووج���ود  السيئة 
وجود االصابات الثانويه مثل االصابه 
.E-coli بجراثيم األشرشيا الكولونيه

ويمكن تلخيصها في االتي:
1- افرازات من الجيوب األنفية.

2- صوت خنفرة أو شحر.
3- ضيق التنفس.

4- عطس.
5- مد رأس الطائر الي األمام وفتح 
منطقة  في  الطيور  وتجمع  فمه 

دافئة.
6- افرازات مائية في العين واالنف.

7- التهاب في جفن العين.
8- وج��ود ت��ورم ف��ي عين واح���دة او 
تجمع  نتيجة  العينين  كلتا  ف��ي 
الجبهية  الجيوب  في  االف��رازات 
وف���ي ال��ح��االت ال��ش��دي��دة تكون 

العين مقفولة.

ثانوية  اصابة  ح��دوث  حالة  في   -9
أو  ب��ي  االي  او  النيوكاسل  مثل 
االي��ك��والي ي��ك��ون ال��م��رض أكثر 
النافق في  خطورة ويرتفع معدل 

القطيع.

 Post Mortem ال�ضفة الت�ضريحية

ال���ت���ه���اب م��خ��اط��ي واض�����ح في 
األنفية  والجيوب  األنفية  المجاري 
الهوائيه  والقصبات  ال��رغ��ام��ي  ف��ي 
متثخنه  ع���ادة  ال��ه��وائ��ي��ة  واألك���ي���اس 
لزجه  نضحة  ت��ح��وي  وق���د  ومعتمة 
الملمس أو متجبنة وقد يالحظ وجود 
كما  الفبريني,  والقلب  الكبد  التهاب 
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قد يالحظ التهاب قناة البيض وتكون 
مملوءة بالنضحة االلتهابية

أما في الحبش قد تكون الصفة 
انتفاخ  ف��ي  م��ح��ص��ورة  التشريحية 

الجيوب األنفية فقط.
ويمكن تلخيصها في االتي:

1- ال��ت��ه��اب ف��ي ال��ج��ي��وب األن��ف��ي��ة 
مائية  افرازات  وخروج  والجبهية 

عند الضغط عليها.
2- التهاب في جفون العين وامتالئها 

برغاوي مائية.
في  فيبرين  بها  اف���رازات  وج��ود   -3

القصبة الهوائية.
4- التهاب األكياس الهوائية.

ثانوية  بعدوي  االصابة  حالة  في   -5
م��ث��ل االي���ك���والي ن��الح��ظ وج��ود 
في  مخاطية  واف����رازات  عتامة 

األكياس الهوائية.
القلب  ح��ول  أبيض  غشاء  وج��ود   -6

والكبد.
الت�ضخي�ص املقارن للمر�ص:

الظاهرية  األع���راض  خ��الل  م��ن 
تمييز  ي��ج��ب  التشريحية  وال��ص��ف��ة 
المرض عن األم��راض األخ��ري التي 
تسبب أعراض تنفسية مشابهة مثل:

1- مرض االنفلوانزا ويسببه فيروس 
.)avian influenza( االنفلوانزا

ال��م��ع��دي  ال����ك����وري����زا  م�����رض   -2

.)infectios coryza(
بكتيريا  ويسببه  الكوليرا  مرض   -3

.)Pasteurellosis( باستيريال
4- التهاب القصبة المعدي.

 ND.( ال���ن���ي���وك���اس���ل  م�����رض   -5
.)Newcastle disease

خطورة االصابة بالميكوبالزما:
علي  الطائر  اقبال  ع��دم  تسبب   -1
ال��ع��ل��ف م��م��ا ي��س��ب��ب ن��ق��ص في 
األوزان ومعامل التحويل الغذائي 

.FCR

2- حدوث خسائر اقتصادية شديدة 
الجهاز  علي  ي��ؤث��ر  ال��م��رض  ألن 
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الطائر  فيكون  للطائر  التنفسي 
ويعطي  مستمر  اجهاد  حالة  في 
الفرصة لالصابة بجراثيم اخري 
األي  مثل  فيروسية  كانت  س��واء 
 ,Influenza االنفلوانزا   ,IB بي 
مثل  بكتيرية  أو   .ILT تي  ال  أي 

.E-coli االيكوالي
من  الميكروب  انتقال  امكانية   -3
الكتاكيت  الي  المصابة  األمهات 
الكتاكيت  الميكروب  فيصاحب   ,

من اللحظة األولي.
تسبب  البياض  الدجاج  في  أم��ا   -4
 -  10 بمعدل  األنتاج  في  خفض 

.%20

:Control ال�شيطرة على املر�س

ال��ت��خ��ل��ص م��ن ال��ق��ط��ي��ع غ��ي��ر عملي 
ولكن  للمربين  بالنسبة  ومكلف 

متبع في بعض البلدان:
أن  يجب  القطيع  من  التخلص    -1
والتعقيم  الجيد  التنظيف  يتبعه 

وترك العنبر لعدة أسابيع للتمكن 
نظيف  قطيع  على  الحصول  من 

من اإلصابة.
منع المرض يعتمد بشكل أساسي   -2
على الحصول على أفراخ مفقسة 
م���ن ب��ي��ض خ��ال��ي م���ن ج��رث��وم��ة 
الذي  جاليسبتكم  المايكوبالزما 
أمهات  م��ن  عليه  الحصول  يتم 
على  الجراثيم،  ه��ذه  من  خالية 
أن تربى هذه األفراخ بشكل يمنع 

اإلصابة بهذه الجراثيم.
اجراء الفحوصات الدورية للتأكد   -3

من عدم حصول اإلصابة.
أو  الحية  ال��ل��ق��اح��ات  استعمال   -4
الدجاج  أو  األمهات  في  المبطلة 
البياض، اللقاح المقتول يستعمل 
ف����ي ب���ع���ض ال�����م�����زارع خ��اص��ة 

األمهات.

Treatment ال���عاج

ينصح  لذلك  مكلف  ع��ادة  العالج   .1

قدر  والتغذية  اإلدارة  بتحسين 
محاولة  األخص  على  المستطاع 
)في  ال���زرق  رف��ع  ال��غ��ب��ار،  تقليل 
ح��ال��ة ال��ت��رب��ي��ة ف��ي األق��ف��اص( 
ك��ان��ت  إذا  ال��ت��ه��وي��ة  وت��ح��س��ي��ن 
مستويات األمونيا عالية والتقليل 

من اإلجهاد.
الحيوية  ال��م��ض��ادات  م��ن  الكثير   .2
استعملت  ق��د  ال��ط��ي��ف  واس��ع��ة 
ولكن  الخسائر،  وقللت  للعالج 
رج���وع ال��ح��ال��ة م��رة أخ���رى عند 
التوقف عن إعطاء العالج. معظم 
في  تعطى  الحيوية  ال��م��ض��ادات 
أن  وتفضل  العلف  في  أو  الماء 

تعطى في الماء.
م��ن ه��ذه األدوي����ة ال��ت��اي��ل��وزي��ن – 
فقد  التيتراسايكلين   - التلموكوزين 

استعملت بكثرة ألغراض العالج.
نتمنى السالمة للجميع ,,

العمر  دام في  بقية ما  وللحديث 
بقية ,,
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1- اإنزمي الفيتيز:

اإلن���زي���م ه���و ب��روت��ي��ن أو م���ادة 
من  اإلس����راع  ع��ل��ي  تعمل  بروتينية 
يعمل  الفيتيز  وإن���زي���م   ، ال��ت��ف��اع��ل 
وتحرير  اسيد  الفيتيك  تحليل  علي 
الغير متاح كما يعمل علي  الفوسفور 
المعدنية  ال��ع��ن��اص��ر  ب��ع��ض  ت��ح��ري��ر 
وجزء  االمينية  واألح��م��اض  األخ��رى 
اسيد،  بالفيتيك  المرتبط  النشا  من 
وال يقوم الطائر بإنتاج إنزيم الفيتيز 
طبيعية  بصورة  اإلنزيم  يوجد  ولكن 

بعض  )Endogenous Phytase( في 
ال��ذرة  مثل  ج��دا  قليلة  بكمية  م���واد 
بعض  في  ولكن  الصويا  فول  وكسب 
والشعير  القمح  مثل  العلف  م���واد 
بعض  علي  تحتوي  القمح  ون��خ��ال��ة 
ولكن  الفيتيز  إن��زي��م  م��ن  الكميات 
يوجد تفاوت كبير في هذا المحتوي 
الفيتيز  محتوي  يتراوح  القمح  فمثال 
وحدة/كجم   1581-915 بين  ما  فيه 
الفيتيز  إنزيم  لحساسية  نظرا  ولكن 
ال��م��وج��ود ف��ي ال��ن��ب��ات��ات ل��درج��ات 

مئوية(   °60-45( العالية  ال��ح��رارة 
فتعمل علي تثبيط اإلنزيم، كما وجد 
 Pepsin الببسين  بإنزيم  يتأثر  ان��ه 
اإلنزيم  علي  االعتماد  يمكن  فال  لذا 

الموجود في بعض مواد العلف.

 Phytic Acid حم�ص الفايتيك

Phytic acid (or Myo-

 inositol 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexakis

dihydrogen phosphate)

تتكون  كربونية  حلقة  عن  عبارة 

استخدام إنزيم الفيتيز 
في عالئق الدواجن

مقدمة:
تواجه صناعة الدواجن في السنوات تحديا كبيرا نتيجة االرتفاع الحاد في أسعار مستلزمات اإلنتاج وبصفة خاصة 
في تكلفة انتاج االعالف، وتعتبر االنزيمات واحدة من االليات المستخدمة للتغلب علي ارتفاع أسعار مواد العلف، ومن 

أهم هذه اإلنزيمات هو إنزيم الفيتيز.
إنزيم الفيتيز من اإلنزيمات الهامة التى تستخدم في معظم عالئق الدواجن، وال تكاد تخلو عليقة من وجود انزيم 

الفيتيز، وستناول في هذا المقال أهمية إنزيم الفايتيز وتأثيره علي األداء اإلنتاجي للدواجن.

اعداد: د/ خالد عكاشه
دكتوراه في تغذية الدواجن، مدير فني اقليمي لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا، 

دانيسكو لتغذية الحيوان، شركة ديبونت
khaled.okasha@dupont.com :موبيل: 00491771352623، بريد الكتروني
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من 6 ذرات كربون متحدة مع 6 ذرات 
اوكسجين ترتبط مع الفوسفور والذي 
يكون بدوره متحد مع ذرتي أكسجين 
الزنك  مثل  معدن  في  مرتبطة  تكون 
البروتين  او  والمنجنيز  وال��ن��ح��اس 
من  مجموعات   6 ال  هذه  النشا،  أو 
شحنة   12 عليها  ي��وج��د  الفوسفور 
س��ال��ب��ة ل��ه��ا ال��ق��درة ع��ل��ي االرت��ب��اط 
ب��ب��ع��ض ال��م��ع��ادن م��ث��ل ال��ك��ال��س��ي��وم 

والزنك وغيرهم )شكل رقم1(.
الفو�شفور يف تغذية الدواجن:

ال���ف���وس���ف���ور واح������د م����ن أه���م 
يحتاجها  ال��ت��ي  المعدنية  العناصر 
العظام  تكوين  في  وخا*صة  الطائر 
بعمليات  والقيام  العظمي  والهيكل 
التمثيل الغذائي ويعتبر جزء هام في 
اي��ه)و(  ان  و)ال��دي  اسيد  النيوكليك 
 nucleic acid, DNA,( ايه  ان  االر 
 45-35 علي  ال��دم  ويحتوي   )RNA,
ملي،   100/ الفوسفور  من  مليجرام 

ونقص الفوسفور يسبب الكساح. 
صورتين  ف��ي  الفوسفور  يوجد   
متاح،  غير  وفوسفور  متاح  فوسفور 
غنية  النباتية  العلف  م���واد  وتعتبر 
بالفوسفور إال أن معظم هذا الفوسفور 
متاح  غير  فوسفور  صورة  في  يوجد 
مرتبط   unavailable Phosphorus
مع حامض الفيتيك مكونا مركب معقد 
 phosphorus الفيتيت  ام��الح  وه��و 
الطائر،  منه  يستفيد  ال   Phytate
بنسبة  إال  الطائر  يستفيد  ال  حيث 
الفوسفور  ه��ذا  من   %30 تتجاوز  ال 
ال��ط��ي��ور  ف���ي زرق  ي��خ��رج  وال��ب��اق��ي 
ويسبب تلوث البيئة. وبسبب أن نسبة 

في  الموجودة  الفوسفور  من  كبيرة 
مواد العلف النباتبة توجد في صورة 
فوسفور غير متاح )جدول رقم1( لذا 
استخدام  إل��ى  التغذية  خبراء  يلجأ 
مصادر الفوسفور الغير عضوي مثل 
الكالسيوم  فوسفات  واح��ادي  ثنائي 
 Mono or Di-Calcium Phosphate
الفوسفور حيث  كمصدر من مصادر 
فيهما  ال��م��ت��اح  الفوسفور  نسبة  ان 
عالية، ويوضح جدول رقم )2( محتوي 
بعض مصادر الفوسفور الغير عضوي 

من الفوسفور ومعامل هضمها.
مما سبق يمكن ايجاز اهم أسباب 

استخدام إنزيم الفيتيز فيما يلي:
الغير  الفوسفور  من  تحرير جزء   .1
م��ت��اح واالس��ت��ف��ادة ب��ه ب���دال من 
تلوث  مسببا  ال��زرق  في  خروجه 
ال��ت��رب��ة وال���ي���اه ال��ج��وف��ي��ة، وق��د 
دج��اج  تسمين  م��زرع��ة  ان  وج��د 
طائر  مليون   12 بطاقة  اللحم 

الطيور  زرق  في  يخرج  العام  في 
فوسفور  طن   134 من  يقرب  ما 
الطائر يستهلك  ان  )علي اساس 
فوسفور  جم   25 من  يقارب  ما 
منها  ي��خ��رج  ي��وم   42 عمر  حتي 
وجد  وق��د  فوسفور(  جم   11.2
يقلل  الفيتيز  إنزيم  استخدام  أن 
الفوسفور الذي يخرج من الطائر 
والنيتروجين   %30-20 بنسبة 

بحدود %10.
العناصر  بعض  م��ن  االس��ت��ف��ادة   .2
واالحماض  والبروتين  المعدنية 
التي  وال��ك��رب��وه��ي��درات  االم��ن��ي��ة 
ك��ان��ت م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ف��ي��ت��ي��ت وال 
ي��س��ت��ف��ي��د ب��ه��ا ال��ط��ائ��ر خ��اص��ة 
ف��ي ظ��ل ارت��ف��اع اس��ع��ار خامات 
االعالف في الفترة االخيرة كما 

هو موضح في الشكل رقم )2(.
ظل  ف��ي  ال��ع��الئ��ق  تكلفة  تقليل   .3
الفوسفور  مصادر  أسعار  ارتفاع 

�سكل رقم )1( يو�سح تركيب الفيتيك اأ�سيد
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• Heat stable to 95°C/203°F

• Improves profitability

• Increases nutrient digestibility and phosphorus availability

• Reduces phosphorus excretion

Learn more at www.animalnutrition.dupont.com or contact 
our local distributor:

Desert Hills for Veterinary Services Co. Ltd.
dhsales@sfgarabia.com
Tel.: +966 1 477 5192 

UNRIVALLED HEAT STABILITY, SUPERIOR PERFORMANCE

Phyzyme XP TPT®

Copyright© 2016 DuPont or its a�liates. All rights reserved. The DuPont Oval Logo, DuPont™ and all
products denoted with ® or ™ are registered trademarks or trademarks of DuPont or its a�liates. Danisco Animal Nutrition

The market leading phytase: proven to be more effective 
than traditional fungal phytases
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The market leading phytase: proven to be more effective 
than traditional fungal phytases

ال���غ���ي���ر ع���ض���وي م���ث���ل ث��ن��ائ��ي 
الكالسيوم،  ف��وس��ف��ات  واح����ادي 
علي مصادر  تنافس  يوجد  حيث 
الفوسفور الغير عضوي حيث يتم 
استخدامه في االسمدة الزراعية 
ي��وض��ح ش��ك��ل رق���م )3( أس��ع��ار 

بيانات  الفوسفور حسب  مصادر 
البنك الدولي 2012.

تقدير  يف  امل�شتخدمة  ال��وح��دة 

ن�شاط انزمي:

وتعريفها   FTU ال��وح��دة  تسمي 

الالزمة  الفيتيز  انزيم  كمية  بانه هي 
الفوسفور  من  ميكرومول   1 لتحرير 
الغير عضوي في الدقيقة من 0.005 
الصوديوم  فوسفات  م��ن  مول/ليتر 
ع��ن��د درج���ة ح��م��وض��ة 5.5 ودرج���ة 
ان  مالحظة  )م��ع  37°مئوية  ح���رارة 
باختالف  يختلف  قد  الوحدة  تعريف 

الشركة المنتجة( .

كيفية اختيار النزمي املنا�شب:

ي��ت��واف��ر ال��ع��دي��د م���ن إن��زي��م��ات 
الفيتيز في األسواق وفي هذا المقال 
ولكن  تجارية  اسماء  اي  نتناول  لن 
يجب  التي  الشروط  بعض  سنوضح 
حتى  الفيتيز  إن��زي��م  ف��ي  ت��واف��ره��ا 
اقتصادية  فائدة  اعلي  علي  نحصل 

منه:
اإلن��زي��م��ات  ت��أث��ي��ر  ي���ق���اوم  أن    .1
ال��ه��اض��م��ة ل��ل��ب��روت��ي��ن )إن���زي���م 
يفرز  ال���ذي  ال��داخ��ل��ي  البروتيز 
زادت  فكلما  ال��ط��ائ��ر(  بواسطة 
إلنزيم  الفيتيز  إن��زي��م  م��ق��اوم��ة 
إنزيم  كفاءة  زادت  كلما  البيسين 

الفيتيز.
اع��ل��ي  ن���ش���اط  ل����ه  ي���ك���ون  ان    .2
ع��ل��ي م���دي واس����ع م��ن درج���ات 
تكون  ف��االن��زي��م��ات  ال��ح��م��وض��ة، 
ح��س��اس��ة ل��ل��ت��غ��ي��رات ف��ي درج��ة 
فكلما  وبالتالي   PHال الحموضة 
عند  نشط  الفايتيز  إن��زي��م  ك��ان 
كلما  مختلفة  حموضة  درج���ات 
زادت قدرته علي العمل في اجزاء 
الهضمية.  ال��ق��ن��اه  م��ن  مختلفة 
انزيم الفايتيز ذو الكفاءة العالية 
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�سكل رقم )2(: االرتفاع في اأ�سعار ك�سب الفول ال�سويا

�سكل رقم )3(: ا�سعار الفو�سفات ال�سخري ح�سب البنك الدولي 2012
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درجة  عند  نشط  يكون  ان  يجب 
الجزء  ف��ي  منخفضة  حموضة 
الهضمية  ال��ق��ن��اه  م���ن  ال��ع��ل��وي 
الغدية(  )المعدة  الحوصلة  مثل 
العضلية(  )ال��م��ع��دة  وال��ق��ون��ص��ة 
درج��ة  ع��ن��د  الفيتيت  أن  ح��ي��ث 
الحموضة المنخفضة )في الجزء 
العلوي من القناه الهضمية( يكون 
في صورة ذائبة ويرتبط بالبروتين 
يكون  الذائبة  الصورة  هذه  وفي 
الفايتيز،  إلنزيم  حساسية  اكثر 
الحموضة  درج���ات  عند  بينما 
من  السفلي  الجزء  في  المرتفعة 
القناه الهضمية يتحد مع العناصر 
في  ويكون  والكالسيوم  المعدنية 
يكون  وبالتالي  ذائبة  غير  صورة 
اقل تأثرا بإنزيم الفيتيز )كما هو 

موضح في شكل رقم 4(.
يقاوم  اي  حراريا  ثابت  يكون  ان   .3
العالية  ال��ح��رارة  درج���ات  تاثير 
المستخدمة اثناء تحبيب العلف. 

اإلن��زي��م  م��ق��اوم��ة  زادت  فكلما 
بعد  فاعليته  زادت  كلما  للحرارة 
نالحظ  فكما  األع��الف،  تصنيع 
ذات  البكتيرية  اإلن��زي��م��ات  أن 
وال  ثابتة  تكون  العالية  الكفاءة 
 95 حتى  العالية  بالحرارة  تتأثر 

درجة مئوية.
إنزيم  من  اعلي  استخدام جرعة   -4

الفيتيز في عالئق الدواجن:

في  الفيتيت  كمية  زادت  كلما 
انزيم  جرعة  ب��زي��ادة  ينصح  العليقة 
هي  الجرعة  زي��ادة  ان  كما  الفيتيز، 
علي  تعتمد  حيث  اقتصادية  عملية 
والبروتين،  الفوسفور  مصادر  اسعار 
فالجرعة العادية في دجاج التسمين 
ه��ي 500 وح���دة ول��ك��ن م��ع ارت��ف��اع 
االسعار يمكن بعملية حسابية تقدير 
كفاءة  اعلي  م��ع  المناسبة  الجرعة 
المنتجة  الشركات  وتقدم  اقتصادية. 
ل��إلن��زي��م��ات ج����داول خ��اص��ة بذلك 

�سكل رقم )4( يو�سح تاأثير الفيتيت في درجات الحمو�سة المختلفة

ويجب   Matrix المتريكس  تسمي 
ومحتوي  العليقة  م��ك��ون��ات  دراس����ة 

العليقة من الفيتيت.

م�شدر اإنزمي الفيتيز:

يوجد مصدرين إلنزيمات الفيتيز 
البكتيري  الفيتيز  وه��م��ا  ال��ت��ج��اري��ة 
المصدر،  الفطري  والفيتيز  المصدر 
ك��ان ه��ن��اك ج��دل ف��ي ال��م��اض��ي عن 
أيهما أكثر كفاءة من األخر، اإلنزيمات 
التي من اصل فطري أو التي من اصل 
القليلة  السنوات  في  ولكن  بكتيري، 
الثاني من  الجيل  الماضية مع ظهور 
أثبتت بما ال يدع  التي  الفيتيز  إنزيم 
من  التي  اإلنزيمات  أن  للشك  مجاال 
اصل بكتيري أكثر كفاءة من هذه التي 
أن استخدام  من اصل فطري، حيث 
قلل  الفطري  الفيتيز  من  500 وحدة 
ال��خ��ارج م��ن ال��ف��وس��ف��ور ف��ي ال���زرق 
الفطري  اإلنزيم  بينما   %41 بمقدار 
قلل الخارج من الفوسفور بنسبة %34 



صري شركة مزارع الوادي للدواجن 
حل

الوكيل التجاري وا
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اململكة العربية السعودية 
  alw
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فقط.

كما أن إنزيم الفيتيز ذو األصل البكتيري أكثر كفاءة 
الفطري  األص��ل  ذو  اإلن��زي��م  من  الفوسفور  تحرير  في 

بحوالي %20. 

الفيتيز عبارة عن بروتين وكلما  كما نعلم فان إنزيم 
زادت مقاومة الفايتيز للتكسر بفعل إنزيم البروتيز الذي 
يفرزه الجسم كلما زادت كفاءة إنزيم الفيتيز، وفي دراسة 
إنزيم  نشاط  أن  إلى  أش��اروا   )Kumar et al.,( بها  قام 
كانت في  الببسين  بإنزيم  المعاملة  بعد  المتبقي  الفيتيز 
بينما  البكتيري  الفيتيز  إنزيم  حالة  في   %76.7 ح��دود 
الفايتيز  إنزيم  حالة  في   %31.4 إلى  النسبة  انخفضت 

الفطري )موضح في جدول رقم3(. 

درجات  تحمل  علي  قدرة  أكثر  البكتيري  اإلنزيم  أن 
الحرارة العالية إثناء عمليات التحبيب مقارنة باإلنزيمات 

الفطرية.

امللخ�ص:

في  الفيتيز  إنزيم  استخدام  أهمية  يتضح  مما سبق 
عالئق دجاج التسمين والبياض واألمهات والرومي لتقليل 
واألحماض  البروتين  من  االستفادة  ولتعظيم  التكلفة 
األمينية والعناصر المعدنية والكربوهيرات المرتبطة مع 
الفيتيت. كما أن إنزيم الفايتيز له دور مهم لتقليل التلوث 

البيئي.

كما يجب أن يكون اختيارنا إلنزيم الفيتيز علي أساس 
في  وسمعتها  المنتجة  الشركة  اسم  علي  ويعتمد  علمي 
السوق وتوافر الشروط السابق ذكرها وما تم نشره من 
أبحاث علمية تدعم المنتج، الن أي خلل قد يؤثر تأثيرا 

سيئا علي األداء اإلنتاجي للطيور.

جدول رقم 1 يو�سح محتوي بع�ض مواد العلف من الفيتيت

 Phytate Pمادة العلف
)%(

Phytate P
)% of total P(

72%0.24%ذرة �سفراء
69%0.27%قمح

66%0.24%�سورجم
64%0.27%�سعير

71%0.92%نخالة قمح
60%0.39%ك�سب فول ال�سويا

59%0.70%ك�سب ال�سلجم

Reference: Kornegay 2001 from data of Ravindran 1996 
and Ravindran et al 1994, 1995 

جدول رقم 2 يو�سح محتوي بع�ض م�سادر الفو�سفور الغير ع�سوي من 
الفو�سفور

نسبة المصدر
الكالسيوم

نسبة 
الفوسفور

معامل 
هضم 

الفوسفور
Monosodium phos-
phate. 1H20 (MSP)

-22.591

Monocalcium phos-
phate. 1H20 (MCP)

1622.685

Dicalcium phosphate. 
2H20 (DCP)

2418.278

جدول رقم )3( تاأثير اإنزيمات البروتيز علي ن�شاط اإنزيم الفايتيز المتبقي:

تاأثير اإنزيمات 
بنكريا�ض الطائر 

فايتيز 
بكتيري

فايتيز فطري 
)N(

فايتيز فطري 
)R(

Pepsin  76.7البب�سين%a31.4%b5.42%c
 Trypsin 23.0الترب�سين%a0.45%b1.25%b

الكيمو تربي�سين 
 Chymotrypsin

65.8%a2.95%b5.77%b

Kumar et al., 2003

املراجع:
محا�سرات ون�سرات �سركة ديبونت )داني�سكو لتغذية الحيوان(

English References:
Enzymes in Animal Nutrition, AWT (Arbeitsgemeinschaft für 
Wirkstoffe in der Tierernährung e.V)
Weibe Van der Slurs (2007). New Phytases make more 
sustainable production (2007). World Poultry, Vol 23 NO 6, 
Pages 13-15
Enzyme in Farm Nutrition. 2nd Edition.
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دورة  اي  في  االصابة  اذا حدثت   .1
من دورات فان احتمالية االصابة 
ف��ي ال�����دورات ال��ت��ال��ي��ة ل��ه��و أم��ر 
لم  اذا  وخصوصا  وأكيد  حتمي 
يتم تطهير العنبر المصاب بشكل 
يقوم  الميكروب  ان  حيث  جيد 
الفرشه  في  حويصالت  بتكوين 
العديد  مقاومة  علي  القدرة  لها 
من المطهرات التي تستخدم في 

تطهير عنابر الدواجن. 
موجود  الكلوستريديا  ميكروب   .2
بصورة طبيعية في أمعاء الطائر 
ولكن  ممرض  غير  بشكل  ولكن 
ف��ي ح��ال��ة ت��ع��رض ال��ط��ائ��ر الي 
والضغط  االج��ه��اد  ع��وام��ل  م��ن 
ال��ح��رارة او  مثل ارت��ف��اع درج���ة 
الميكروب  فان  التحصين...الخ 
يتحول من الصورة الغير ممرضة 

مسببا  الممرضة  ال��ص��ورة  ال��ي 
ظهور االعراض المرضية ولذلك 
اسم  الكلوستريديا  علي  يطلق 
بعض  االنتهازي وهذه  الميكروب 
االدلة الحقلية علي انتهازيتة هذا 

الميكروب:
ف����ي ح���ال���ة م����وج����ات ال��ح��ر   -
الدواجن  عنابر  في  الشديدة 
بياض  أو  تسمين  كانت  س��واء 
نالحظ ظهور  امهات  حتي  أو 
اس��ه��االت ص��ف��راء ال��ل��ون ذات 
رغ�����وة وه����و ل����ون االس���ه���ال 
الكلوستريديا  لمرض  المميز 
ويكون ظهور االسهاالت بشكل 
حيث  كبيرة  وب��ص��ورة  مفاجئ 
أنحاء  مختلف  في  نشاهدها 
العنبر ولكن في المساء تحتفي 
االس����ه����االت وت���ع���ود ال��ط��ي��ور 

لحالتها الطبيعية وتفسير ذلك 
أن الميكروب موجود فعال في 
جسم الطائر وان ارتفاع درجة 
ع��وام��ل  م��ن  يعتبر  ال���ح���رارة 
الضغط واالجهاد علي الطيور 
ما يؤدي الي تحول الميكروب 
وعند  الممرضة  الصورة  الي 
سبب  وزوال  االج���واء  تحسن 
تعود االمور لصورتها  الضغط 

الطبيعية.
التحصينات  اجراء بعض  عند   -
الشرب مثل  الوقائية في مياه 
ت��ح��ص��ي��ن ال��الس��وت��ا ن��الح��ظ 
اللون  غريبة  اس��ه��االت  ظهور 
)حمراء- مثل المياه- مجيره( 
في فرشة العنبر بشكل مفاجئ 
بعد  وذلك  انذار  سابق  وبدون 
اجراء التحصين مباشرة وبعد 

الكلوستريديا في الدواجن
مشاهدات حقلية..ومتطلبات العالج والوقاية

من  العديد  اهتمام  علي  حاز  وال��ذي  الدواجن  ام��راض  وأخطر  أهم  من  تعتبر  الكلوستريديا  بمكيروب  االصابة  ان 
المتخصصين في تربية وأمراض الدواجن لكونه من االمراض المزمنة التي تتواجد في قطعان التسمين ويكون من 
الصعب السيطرة عليه او حل المشاكل التي يسببها بشكل جذري لعدة أسباب سنحاول مناقشتها باستفاضة وفي 
هذا االطار سنقوم بسرد عدة نقاط هامة تتعلق بهذا المرض امال في توضيح صوره المرضية ومحاولة ايجاد سبل 

للتحكم والسيطرة عليه.

د. هاني محمد شتا 
دكتوراه أخصائي الوبائيات، مديرية الزراعه بالخرج، وزارة الزراعه السعودية
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ذلك وبحلول نهاية اليوم التالي 
للتحصين نالحظ اختفاء هذه 
أن  ذل��ك  وتفسير  االس��ه��االت 
يعتبر  ذاته  حد  في  التحصين 
من عوامل االجهاد علي الطائر 
المناعي  الجهاز  يكون  حيث 
يتعلق  فيما  مشغوال  للطائر 
الميكروب  فيقوم  بالتحصين 
والتحول  الفرصه  بانتهاز هذه 
وعند  المرضية  ال��ص��ورة  ال��ي 
زوال السبب ترجع الحالة الي 

الوضع االصلي الطبيعي.
انه  ال��م��رض  ع��ن  المتعارف  م��ن   .3
من االمراض التي تصيب الطيور 
في االعمار الكبيرة أي بعد نهاية 
وتستمر  تقريبا  الثالث  االسبوع 
ف��رص االص��اب��ة ب��ال��م��رض حتي 
ال��ع��م��ر ال��ت��س��وي��ق��ي ول��ك��ن بعض 
المشاهدات الحقلية تؤكد عكس 
أعراض  شاهدت  قد  حيث  ذلك 
اليوم  في  المرض  بهذا  االصابة 
باجراء  حيث  العمر  من  العاشر 
ال��ت��ش��ري��ح ل���وظ وج����ود ان��ت��ف��اخ 
باالضافة  ب��ال��غ��ازات  ب��االع��وري��ن 
ال���ي وج����ود م��ش��اك��ل ف��ي الكلي 
صور  اح��دي  تعتبر  وهي  والكبد 
المرض التي تختلف عن الصورة 
ال��ك��الس��ي��ك��ي��ه ل��ل��م��رض وال��ت��ي 
االمعاء  التهاب  ص��ورة  في  تكون 
 )necrotic enteritis( التنكرزي 
والتتي هي بالفعل تصيب الطيور 
ف��ي االع��م��ار ال��ك��ب��ي��رة وال��دل��ي��ل 
التشخصين  صحة  علي  االق��وي 
انه عندما تم استخدام العالجات 
الكلوستريديا  ضد  المتخصصه 
معدل  تقليل  ت��م  )ريفاميسين( 
يؤكد  ما  ملحوظ  بشكل  النفوق 
بالعالج  يسمي  فيما  التشخصي 

التشخيصي.
ميكرو  الكلوستريديا  ميكروب   .4

 Gram( الهوائي وموجب الجرام
المضادات  ك��ل  ليس  أن  أي   )+
الحيوية لها القدرة علي التصدي 
ل��ه��ذا ال��م��ي��ك��روب وم����ن ام��ث��ل��ة 
اثبتت  التي  الحيوية  المضادات 
علي  ق���درة  الحقلية  ب��ال��ت��ج��ارب 

التغلب علي هذا الميكروب:
االم��ب��ي��س��ي��ل��ي��ن واالم��وك��س��ي   -
س��ي��ل��ي��ن م����ع ال��ك��ول��س��ت��ي��ن 

والريفاميسن مع الكولستين
مل/   1 بمعدل  المركز  الخل   -
كبريتات  مع  شرب  ماء  لتر   3
ال��ن��ح��اس ب��م��ع��دل 0.25ج����م 
وتعتبر هذه  م��اء ش��رب  لتر   /
ال��م��واد م��ن ال��م��رك��ب��ات التي 
اثبتت نتائج ممتازه في التغلب 
الكلوستريديا  ميكروب  علي 
م��ع ال��ع��ل��م ب��ان��ه ت��وج��د بعض 
استخدام  علي  االع��ت��راض��ات 
بصورتها  ال��ن��ح��اس  كبريتات 
لسميتها  ال��دواج��ن  في  الخام 
اال انه يجب ان ننوه انه هناك 
المستحضرات  بعض  حاليا 
البيطرية تحتوي علي كبريتات 
تسبب  ال  ب���ص���ورة  ال��ن��ح��اس 
ذات��ه  ال��وق��ت  وف��ي  سميه  اي 
لهذه  الكبيرة  بالفائدة  تاتي 
علي  تتفوق  قد  والتي  ال��م��ادة 
ال��م��ض��اد ال��ح��ي��وي ذات����ه في 
الميكروب  ه��ذا  من  التخلص 
ك��م��ا ت��ت��م��ي��ز ب��رخ��ص ال��ث��م��ن 
نفقات  توفير  ال��ي  ي���ؤدي  م��ا 
قد  والتي  الحيويه  المضادات 
يلزم استخدامها بشكل مكثف 
وخ���اص���ة ف���ي ح���ال���ة ح���دوث 
الكبيرة  االعمار  في  االصابة 
باالضافة الي تمتعها بخاصية 
عدم وجود اي مقاومة او مناعه 
ضدها من قبل الميكروب كما 
بعض  م��ع  ي��ح��دث  أن  ي��م��ك��ن 

المضادات الحيوية كما تتمتع 
كاوي  باثر  النحاس  كبريتات 
ما يقضي علي أثار االلتهابات 
علي  الميكروب  يسببها  التي 
وخاصة  الطيور  أمعاء  ج��دار 
المعوية  ال��م��رض  ص���ورة  ف��ي 

.)necrotic enteritis(
بالكلوستريديا  5- في حالة االصابة 
كبديه  م��ش��اك��ل  وج����ود  ن��الح��ظ 
المصاب  ال��دج��اج  علي  وك��ل��وي��ه 
م��ي��ك��روب  أن  ذل�����ك  وت��ف��س��ي��ر 
علي  ال��ق��درة  ل��ه  الكلوستريديا 
 )endotoxins( السموم  اف���راز 
الكبد  مشاكل  في  تتسبب  والتي 
مع  تاثيرها  يتشابه  حيث  والكلي 
تاثير السموم الفطرية ما يوجب 
ضرورة اضافة مضادات السموم 
الغسيل  وادوية  الكبد  ومنشطات 
الموجه  ال��ع��الج��ات  م��ع  ال��ك��ل��وي 
لعالج الكلوستريديا وذلك لتقليل 

اثار سمومها علي الكبد والكلي.
من  فانه  تقدم  ما  الي  باالضافة 
اع��راض  علي  ال��ت��ع��رف  ج��دا  المهم 
الكلوستريديا  بميكروب  االص��اب��ة 
حقليا وتميزه عن باقي االمراض عن 
وكذلك  الظاهرية  االع���راض  طريق 
باستخدام التشريح للطيور النافقة او 

المريضة.
اأعرا�ص ال�ضابة بالكلو�ضرتيديا:

قد  والتي  القطيع  في  اسهالت   -1
تكون صفراء ذات رغوه او داكنة 
الوان مختلفة وقد  او ذات  اللون 
تلك  مع  االسهالت  ه��ذه  تتشابه 
بطفيل  االص���اب���ة  ع��ن  ال��ن��ات��ج��ه 
الكوكسيديا ويجب التفرقة بينهم 
حقليا باستخدام الفحص الدقيق 

من اصحاب الخبرة
لمياه  ال��ط��ي��ور  اس��ت��ه��الك  زي���ادة   -2
الشرب بشكل ملفت وذلك نتيجه 



  
 

تزداد أهمية التنوع فى استعمال المطهرات بانواعها المختلفه يوما 
بعد يوم خاصة مع تنوع عترات الميكروبات وارتفاع ضراوتها  بل 
و ظهورمقاومة تلك الجراثيم للمطهرات. مما يدعونا للبحث عن 
وسائل أقوى للقضاء عليها ومن تلك الوسائل استعمال المطهرات 

نفس الوقت لمواجه الجراثيم العنيدة مثل مركبه لتتآزر معا فى 
مركب "اليف الين " الذى يحتوى على الجلوتالدهيد الفورمالدهيد 
ورباعى االمونيا فى عبوة واحدة تمكنا من الوقايه الفاعله ضد 
الفيروسات العتيدة مثل الجمبورو والنيوكاسل واالنفلونزا 

  وغيرهم....

Life Line
 

A Powerful Solution 
Disinfectant 

 

3 in 1 
Indication: 
-Disinfection of virus and bacteriain for 
livestock housing and farms(Floor, Wall and 
Equipment). 
-Disinfection of general bacteria (Salmonella 
spp., Brucella spp., Streprococcus spp., and so 
on. 
-Disinfection of FMD virus, Cholera virus, 
Newcastle Disease virus, Avian Influenza virus, 
Avian Pneumo virus and Hepatitis virus…etc.  
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لالصابة  نتيجه  االمعاء  اللتهاب 
تجمع  حقليا  المالحظ  وي��ك��ون 
المياه في حويصلة الطائر وعند 
من  كميات  تترجع  به  االم��س��اك 
)كانه  الطائر  فم  من  المياة  هذه 

يقوم بترجيع المياه(
لا�ضابة  الت�ضريحية  ال�ضفة 

بالكلو�ضرتيديا:
1- زيادة في جدار االمعاء

جدار  علي  القطيفة  تشبه  طبقة   -2
 necrotic ح��ال��ة  ف���ي  االم���ع���اء 

enteritis
وتقرحات حمراء  التهابات  3- وجود 
ال��ل��ون ع��ل��ي ال���ج���دار ال��داخ��ل��ي 
لالمعاء والتي يمكن تميزيها عن 
االصابة  بسبب  تكون  التي  تلك 
تميز  ط��ري��ق  ع��ن  بالكوكسيديا 
شكلها السداسي المنتظم تقريبا 
بينما تلك التي بسبب الكوكسيدا 

تكون في صورة نقط 
مع  ب��ال��غ��ازات  االع��وري��ن  انتفاخ   -4
كريهة  ت��واج��د س��وائ��ل ص��ف��راء 

الرائحة بهما
عاج ال�ضابة بالكلو�ضرتيديا:

1- استخدام بعض المضادات الحيوية 
للكلوستريديا  كمضاد  العلف  في 
م��ث��ل ال��ل��ي��ن��ك��وم��اي��س��ي��ن وال��زن��ك 
والفيرجينامايسين  باسيتراسين 
علي الرغم من وجود حظر علي 
استخدام هذه المستحضرات في 

االعالف كمنشطات للنمو
الكوكسيديا  ب��م��رض  االه��ت��م��ام   -2
النه  دائما  عليه  التغلب  ومحاولة 
دائما ما تتبع االصابة بالكوكسيديا 

االصابة بالكلوستريديا 
مياه  ت��ن��اول  علي  ال��ط��ائ��ر  لهفة   -3
الشرب تجعل المضادات الحيويه 
جيده  وسيلة  المياه  في  المذابه 
بالكلوستريديا  االص��اب��ة  لعالج 

حيث يوجد العديد من المضادات 
الحيوية التي يمكنها عالج حاالت 
ب��ال��ك��ل��وس��ت��ري��دي��ا مثل  االص���اب���ة 
واالمبسيلين  االموكسيسيلين 
وال��ري��ف��ام��ي��س��ي��ن م��ع اس��ت��خ��دام 

الكولستين مع اي منهم
4- االهتمام بتطهير العنبر جيدا قبل 
وصول الصيصان خاصة اذا كانت 
بالكلوستريديا  اصابة  هناكحالة 

في الدورة السابقة 
5- في حالة االصابة يتم اعطاء جرعة 

وقائية من مضاد للكوكسيديا 
التي  السموم  م��ض��ادات  اض��اف��ة   -6
الكلوستريديا  سموم  اث��ار  تعالج 

علي الكبد والكلي 
من  للوقاية  احلديثة  الجتاهات 

ال�ضابة بالكلو�ضرتيديا:

ب��������دائ��������ل امل�����������ض�����������ادات احل�����ي�����وي�����ة 
Probiotic )البروبيوتيك(

استخدمت  ع��ق��ود،  م���دى  ع��ل��ى 
المضادات الحيوية على نطاق واسع 
في مجال اإلنتاج الداجني لمساعدة 
افضل،  بشكل  تنمو  ان  في  الدواجن 
ول��ك��ن ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان قامت 
الحيوية  المضدات  استخدام  بحظر 
من  ك��ج��زء  وذل���ك  للنمو  كمحفزات 
للبكتيريا  ال��ت��ص��دي  استراتيجيات 
ال��م��ق��اوم��ة ل��ل��ع��الج��ات ب��ال��م��ض��ادات 
وكنتيجه  ولذلك  البشر  في  الحيوية 
استخدام  في  المربيين  على  للقيود 
عملية  لتسريع  الحيوية  المضادات 
لتحفيز  بدائل  الطلب على  زاد  النمو 

النمو في الدواجن. 
)البروبيوتيك(  المفيدة  البكتيريا 
Probiotic هي عبارة عن ميكروبات 
حية تضاف الي االعالف التي تتغذي 
الدواجن وذلك بهدف تحسين  عليها 
تعمل  ح��ي��ث  ال���دواج���ن  أم��ع��اء  اداء 

وتحقيق  الحيوان  نمو  تحسين  على 
بها  ترتبط  والتي  الغذائية  االستفادة 
الصحية،  الفوائد  العديد من  تحقيق 
الطبيعي  ال��ب��دي��ل  ت��وف��ي��ر  وب��ال��ت��ال��ي 
للمنشطات النمو المضادات الحيوية.
المفيدة  البكتيريا  يسمى  ما  ان 
الجهاز  Probioticفي  )البروبيوتيك( 
مفهوما  ليست  ل��ل��دواج��ن  الهضمي 
كامل  فهم  هو  وانما  وحسب  جديدا 
استخدامها  وكيفية  وزم���ان  لمكان 
حيث تحققت افضل نتائج في تطوير 
النتيجة  علي  لنحصل  البروبيوتيك 
التي  ال��ك��ت��اك��ي��ت  أن  م��ف��اده��ا  ال��ت��ي 
فقست حديثا يمكن أن تكون محمية 
ضد االستعمار ببكتيريا السالمونيال 
من  ل��ج��رع��ات  تعريضها  ط��ري��ق  ع��ن 
المستمدة  الهضمية  القناة  محتويات 

من الدجاج البالغين األصحاء.
 لقد بات واقعا ان استخدام أنواع 
تغذية  في  المجهرية  الحية  الكائنات 
 Lactobacillus, الدجاج الالحم مثل
 Streptococcus, Bacillus,
 Bifidobacterium, Enterococcus,
 Aspergillus, Candida, and
مفيد  تأثير  لها   Saccharomyces
حيث  من  الالحم  الدجاج  أداء  على 
ت��ح��س��ي��ن ك���ف���اءة األم���ع���اء ال��دق��ي��ق��ة 
وتحسين  المعوية  االمراض  لمجابهة 
الخصائص الحسية للحم فضال عن 
تعزيز جودة اللحوم الميكروبيولوجية.

طريقة عمل الربوبيوتك

 ان تعزيز مقاومة االستعمار و/ 
ضد  مباشرة  المثبطة  التأثيرات  أو 
مسببات األمراض من العوامل الهامة 
 Probiotic البروبيوتيك  تمكن  التي 
اإلص��اب��ة  ح���دوث  نسبة  تقليل  م��ن 
ال��م��رض��ي��ه واي���ض���ا م���دة األم����راض 
بمنع  بروبيوتيك  تقوم سالالت  حيث 
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سواء  لألمراض  المسببة  البكتيريا 
من  والحية  المختبرية  التجارب  في 

خالل عدة آليات مختلفة وهي:
البكاتيريا  ع��ل��ى  ال��ح��ف��اظ   -1
 normal intestinal المعوية الطبيعية
االق��ص��اء  ط��ري��ق  ع��ن   microflora
 competitive exclusion التنافسي

ال��غ��ذائ��ي  ال��ت��م��ث��ي��ل  تغيير    -2
اإلنزيمات  نشاط  زي���ادة  طريق  ع��ن 
االنزيمات  نشاط  وخفض  الهاضمه 

البكتيريه وإنتاج األمونيا
العلف  اس��ت��ه��الك  تحسين    -3

والهضم
4-  تحفيز الجهاز المناعي

وي��ج��ب ه��ن��ا ان ن��س��ل��ط ال��ض��ؤ 
التنافسي  االقصاء  مفهوم  علي  اكثر 
تقوم  التي   competitive exclusion
 Probiotic البروبيوتك  فكرة  عليه 
ف��ي االس���اس فهو ع��ب��ارة ع��ن شغل 
اماكن المستقبالت في امعاء الطائر 
)ال��ب��روب��ي��وت��ك(  ال��ن��اف��ع��ه  بالكتيريا 
Probiotic ما يعوق الباكيتريا الضارة 
ويمنعها من احداث اصابة في الطائر 
مثل  الصغيرة  االع��م��ار  في  وخاصة 
الكتكوت عمر يوم حيث اثبتت العديد 
م��ن ال���دراس���ات ج����دوي اس��ت��خ��دام 
البروبيوتك في حماية كتايت الدجاج 
والرومي والسمان عمر يوم ضد عدوي 
 Salmonella السالمونيال  باكيريا 
 Campylobacter والكامبيلوباكتر 
المسببات  ب��اق��ي  وك��ذل��ك  ال���ض���ارة 

البكتيرية المعوية.
م��ع��اي��ي��ر اخ��ت��ي��ار ال��ب��روب��ي��وت��ي��ك 

Probiotic في صناعة الدواجن

ه���ن���اك ال��ع��دي��د م���ن ال��ص��ف��ات 
المرغوب فيها والتي يجب مراعاتها 
 Probiotic البروبيوتك  اختيار  عند 

المناسب بحيث يجب ان يكون ساكن 
القدرة  له  تكون  وان  لألمعاء  طبيعي 
علي االلتصاق باألمعاء والتغلب على 
انخفاض  مثل  المحتملة  العقبات 
وكذا  للمعدة   pH الهديوجيني  الرقم 
وج���ود األح���م���اض ال��ص��ف��راوي��ة في 
القدرة  يمتلك  ان  يجب  كما  األمعاء 
البكتريا  ال��س��الالت  منافسة  ع��ل��ي 
المختلفة في االلتصاق بجدار االمعاء 
وشغل اماكن المستقبالت وايضا البد 
للبروبيوتك  المفيدة  االثار  ظهور  من 
تظهر  والتي  Probioticالمستخدم 
في صورة تحسين معدالت استهالك 
تحسين  وك��ذل��ك  والهضم  االع���الف 
وتحسين جودة  المناعي  الجهاز  اداء 

اللحوم المنتجه.
االنسان  تعامل  طويلة  لسنوات 
م��ع ال��ب��اك��ت��ي��ري��ا ع��ل��ي ان��ه��ا ك��ائ��ن��ات 
مكافحتها  ت��م��ت  م��ا  وك��ث��ي��را  ض���ارة 
ما  الحيوية  ال��م��ض��ادات  باستخدام 
علي  صعب  البروبيوتك  مفهوم  جعل 
الفهم في البداية ولكن بعد الطفرات 
انتاج  الي  ادت  والتي  البيوتكنولوجية 
سالالت الباكتيريا النافعه البروبيوتك 
استخدامها  ت��م  وال��ت��ي   Probiotic
وانتاجية  اداء  تحسين  ف��ي  بنجاح 
من  ووقايته  ال��الح��م  للدجاج  االداء 
ال��ع��دي��د م��ن االم����راض ف��ض��ال علي 
الوقاية  في  للبروبيوتك  الهام  ال��دور 
للمضادات  المقاومة  الباكتيريا  من 
البشر  صحة  تهدد  وال��ت��ي  الحيويه 
فان  لذا  مسبوق  وغير  خطير  بشكل 
البروبيوتك Probiotic اثبتت قدرتها 
لتصبح  هائلة  إمكانيات  توفير  علي 
بديال للمضادات الحيوية في صناعة 

الدواجن الحديثة.

املراجع 
1- Nurmi E, Rantala M: New aspects 

of Salmonella infection in broiler 
production. Nature. 1973

2- Casagrande M.F., M.V. Cardozo, 
M.C. Beraldo-Massoli, L. Boarini, 
F.A. Longo, A.C. Paulilo and R.P. 
Schocken-Iturrino. 2014. Clostridium 
perfringens in ingredients of poultry 
feed and control of contamination by 
chemical treatments. J Appl Poult Res. 
22(4):771-777. doi: 10.3382/japr.2012-
00707

3- Enteric diseases with special attention 
to Clostridium perfringens. World 
poultry. May 11, 2010 update:Jul 2, 
2013

4- Ashayerizadeh A, Dabiri N, 
Ashayerizadeh O, Mirzadeh KH, 
Roshanfekr H, Mamooee M. Effect 
of dietary antibiotic, probiotic and 
prebiotic as growth promoters, 
on growth performance, carcass 
characteristics and hematological 
indices of broiler chickens. Pakis. J. 
Biol. Sci. 2009;12:52–57.

5-  Kabir SML, Rahman MM, Rahman 
MB. Potentiation of probiotics in 
promoting microbiological meat 
quality of broilers. J. Bangladesh Soc. 
Agric. Sci. Technol. 2005;2:93–96.

6-  Kizerwetter-Swida M, Binek M. 
Protective effect of potentially probiotic 
Lactobacillus strain on infection with 
pathogenic bacteria in chickens. Pol. J. 
Vet. Sci. 2009;12:15–20

7-  Cole CB, Fuller R, Newport MJ. The 
effect of diluted yoghurt on the gut 
microbiology and growth of piglets. 
Food Microbiol. 1987;4:83–85.

8- Awad WA, Bohm J, Razzazi-Fazeli 
E, Ghareeb K, Zentek J. Effect of 
addition of a probiotic microorganism 
to broiler diets contaminated with 
deoxynivalenol on performance and 
histological alterations of intestinal 
villi of broiler chickens. Poult. Sci. 
2006;85:974–979.

9- Schneitz C. Competitive exclusion in 
poultry––30 years of research. Food 
Control. 2005;16:657–667





47
العدد التاسع

اأنواع التفريخ

أ- التفريخ الطبيعي 

ب- التفريخ الصناعي

 Natural ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��ت��ف��ري��خ  أ- 
 :Incubation

الطيور  وذك��ور  إن��اث  تقوم  وفيه 
باحتضان البيض وهي غريزة طبيعية، 
والتقليب  والرطوبة  الحرارة  وتوفير 

بين الحين واآلخر. 

مميزاته
1- الوسيلة الوحيدة عند المربي في 
المناطق النائية والقرى الريفيه. 

واإلوز  البط  تفريخ  في  يستعمل   -2
لهما  الصناعي  التفريخ  أن  حيث 

مازال محدودا. 
عيوبه 

عن  الحاضنة  الدجاجة  انقطاع   -1
وضع البيض. 

عدد  على  الحصول  إمكان  عدم   -2
كبير من الصيصان. 

الطفيليات واألمراض من  انتقال   -3
األم إلى صفار البيض. 

بعد  أو  أثناء  األم  تنفق  ما  كثيرا   -4
للمجهود  نتيجة  الفقس  عملية 
الشاق الذي تقوم به خالل فترة 

تحضين ورعاية البيض. 

إت��م��ام  دون  ال��ب��ي��ض  األم  تهجر   -5
عملية الفقس فتفسده. 

الحاضنة  األم��ه��ات  ت��وف��ر  ع��دم   -6
في  العملية  بهذه  للقيام  للبيض 

كل األوقات. 

يقوم  ال���ذي  ال��دج��اج  ويتميز   -
ب��ال��رق��اد ع��ل��ى ال��ب��ي��ض ب��ال��ع��الم��ات 

التالية: 
أ- يكون الريش مفكك خاصة في 

منقطة الصدر. 
وضع  عن  الدجاجة  انقطاع  ب- 

البيض. 

رحلة إنتاج الصيصان

تختلف الطيور عن الثدييات حيث نجد أن الطيور في أغلب مراحل النمو الجنيني لديها تتم خارج جسم األم وتنعدم 
الصلة العضوية ما بين البيضة المخصبة واألم أثناء عمليات النمو الجنيني ولذلك فالجنين يعتمد في غذائه على 

مكونات البيضة فقط، بعكس الثديات التي يتم جميع مراحل التطور الجنيني داخل اجسامها. 
والتفريخ ما هو إال عبارة عن عملية الغرض منها توفير الظروف المالئمة للجنين ليستكمل نموه وينجح في عملية 
الفقس، لذلك يجب توفير الظروف المالئمة للجنين لكي يستكمل نموه وينجح في تحويل الزيجوت إلى كتكوت سليم.

فترة التفريخهي الفترة ما بين وضع البيضة المخصبة في المفرخ أو تحت األم إلى حين خروج الصوص منها وهي 
تختلف من نوع ألخر فمثال تكون 21 يوم في الدجاج، 28 يوم في الرومي والبط، 29 يوم في اإلوز، 18 يوم في الحمام 

والسمان.

مهندس/ أشرف عبدالرحمن خليل
ماجستير التغذية، جامعة طنطا، المملكة السعودية، شركة دواجن المتحدة

Dr_ashrafkhalil65@yahoo.com ،استشاري التغذية ومدير مصنع األعالف
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ج- يتغير صوت الدجاجة ويصبح 
صوتها مميزا. 

والداليات  العرف  لون  يتغير  د- 
إلى اللون األصفر الباهت. 

ال������ص������ن������اع������ي:  ال�������ت�������ف�������ري�������خ  ب- 
:Artificial incubation

ه�����و اس����ت����غ����الل ال���م���ف���رخ���ات 
بحيث  البيض،  تفريخ  في  الصناعية 
للتفريخ  المالئمة  ال��ظ��روف  تتوفر 
والتقليب  وال��ح��رارة  ال��رط��وب��ة  وه��ي 

واإلضاءة والجودة. 
مميزاته 

1- اإلنتاج المكثف والواسع. 
2- سرعة اإلنتاج وكثرته.

3-ال��ت��ح��ك��م ف��ي ال��وق��ت ال��م��رغ��وب 
للتربية.

4-التحكم في جودة الصيصان.
 عيوبه 

ال��ت��ك��ل��ف��ة ال��م��رت��ف��ع��ة ف��ي ب��داي��ة 
االع��داد  ام��ام  تنهار  انها  اال  االنشاء 
الكبيرة التي توفر المال والجهد وما 
يترتب عليها من اقتصاديات مشاريع 

الدواجن المتخصصة والمكثفة. 
اأنواع املفرخات:

 ت����وج����د أن���������واع م��خ��ت��ل��ف��ة م��ن 
املفرخات وتختلف هذه األنواع عن 

بعضها من حيث: 
إما صغيرة  فهي  امل��ف��رخ  حجم   
كبيرة  أو  بيضة   100 م��ن  تستوعب 

تستوعب حتى 30 الف بيضة.
 مصدر احل��رارة باملفرخ إما أن 
يكون سخانات كهربائه أو أنابيب ماء 

ساخن أو هواء ساخن .
 إدارة املفرخ إما أن تكون يدوية أو 
 semiautomatic أوتوماتيكية  نصف 

 .Full automatic أو آلية
ال�����ت�����ه�����وي�����ة ب�����امل�����ف�����رخ ت��ن��ق��س��م 
المفرخات على حسب طريقة التهوية 
أنحائها  في  وتوزيعه  الهواء  ودوران 

إلى قسمين: 
أ- مفرخات ذات هواء ساكن

تستعمل لتفريخ عدد محدود من 
البيض وال تحتوي على مراوح ودوران 
ال��ه��واء وت��وزي��ع��ه ف��ي أن��ح��اء المفرخ 
ويعتمد على كثافته حيث يالحظ أن 
وتقل  يتمدد  س��وف  الساخن  ال��ه��واء 
العلوي  ال��ج��زء  إل��ى  وي��رت��ف��ع  كثافته 
العلوية  الفتحات  من  ليخرج  للمفرخ 
الجزء  في  سيتجمع  ال��ب��ارد  فالهواء 
يالحظ  ولذلك  المفرخ  من  السفلي 
هذا  في  الحرارة  درجة  انتظام  عدم 

الجزء من المفرخ.
ب- مفرخات ذات هواء مندفع 

على  تعمل  خاصة  م��راوح  توجد 
دوران وتوزيع الهواء في أنحاء المفرخ 
وتكون درجة الحرارة منظمة في جميع 
المفرخات  ف��ي  كما  المفرخ  أن��ح��اء 
مزود  منها  الحديث  واصبح  الحديثة 
بنظام كمبيوتر يمكن برمجته وتحديد 
سرعة الهواء وكميتة ونسب االكسجين 
وثاني أكسيد الكربون واصبح التحكم 
في المفرخات عم طريق غرفة تحكم 
يظهر فيها امام مدير الفقاسة جميع 
المفرخات ومعلومات عن كل مفرخ. 

المفرخات  أنواع  وعموما تحتوي 

المختلفة على قسمين رئيسين هما 
 setter أ-احلاضنة

وه���و ال��ق��س��م ال���ذي ي��وض��ع فيه 
فترة  م��ن  األول  ال��ي��وم  منذ  البيض 
ال��ت��ف��ري��خ إل���ى ال��ي��وم ال��ث��ام��ن عشر 
البيض  ويوضع  ال��دج��اج(  حالة  )ف��ي 
عملية  من  تسهل  خاصة  أطباق  في 

التقليب. 
hatcher ب-املفقس

إليه  ينتقل  ال���ذي  القسم  وه��و   
حتى  عشر  الثامن  اليوم  في  البيض 
م��ي��ع��اد ال��ف��ق��س ف��ي ال��ي��وم ال��ح��ادي 
والعشري وأطباق هذا القسم واسعة 
حتى تكون مريحة للكتاكيت وال يقلب 

البيض في هذا القسم 
توفرها  ال��ت��ي  البيئية  ال��ظ��روف 
صيصان  على  للحصول  المفرخات 

جيدة هي 
 التقليب: 

أن تقليب البيض من العوامل التي 
السطح  على  الصحيح  النمو  تهيئ 
يتميز  ال��ذي  البيض  لصفار  العلوي 
بانخفاض كثافته الرتفاع نسبة الدهن 
فيه ولهذا السبب يميل الصفار إلى أن 
يطفو ألعلى فإذا لم يقلب البيض فأن 
الصفار يرتفع ألعلى ويلتصق الجنين 
بالقشرة ويموت ويقلب البيض بزاوية 
 45 بزاوية  التقليب  يكون  بحيث   90
لألمام و45 للخلف وبهذا يجد الجنين 
تقليب  ويتم  الطبيعي  للنمو  متسعا 
البيض 6-7 مرات يوميا أثناء الفترة 
التي يقضيها في الحاضنة )وهي 18 
األخيرة  الثالثة  األي��ام  أم��ا في  ي��وم( 
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المفقس  ف��ي  البيض  وج���ود  وأث��ن��اء 
ف���إن ال��ج��ن��ي��ن ي��ص��ب��ح ك��ام��ال ويمأل 
يجب  ولذلك  الداخلي  الحجم  معظم 
إيقاف عملية التقليب حتى ال يتعرض 
الجنين لصدمات واهتزازات خارجية 
قد ال تتفق مع الوضع المالئم للجنين 
عند الفقس وتزود الماكينات الحديثة 

بنظام أوتوماتيكي للتقليب.
التهوية: 

األوكسجين  إل��ى  الجنين  يحتاج 
ط���ول م���راح���ل ن��م��وه ألج���ل ال��ق��ي��ام 
إلى  يحتاج  وكذلك  التمثيل  بعمليات 
فترة  م��ن  األول����ى  األي����ام  ف��ي   CO2
مع  التفاعل  في  الستعماله  التفريخ 
في  ال��م��وج��ودة  الكالسيوم  كربونات 
القشرة ألجل سحب الكالسيوم الذي 
يحتاجه الجنين لبناء الهيكل العظمي 
وفي األيام األخيرة من فترة التفريخ 
قد  الجنين  التهوية ألن  أهمية  تزداد 
طريق  عن  يتنفس  وب��دأ  نموه  تكامل 
 O2 بسحب  ي��ق��وم  ول��ذل��ك  الرئتين 
وط���رد Co2 وت��ق��وم ال��م��راوح داخ��ل 
الهواء  وت��وزي��ع  بتجديد  المفرخات 
تهوية  بفتحات  ال��م��ف��رخ��ات  وت���زود 
للتخلص من الهواء الفاسد والحرارة 
الزائدة وأفضل معدالت التهوية هي 

أ-يف احلاضنة كل 100 بيضة   
حتتاج إلى 20م متجدد / ساعة 

بيضة   100 ك��ل  امل��ف��ق��س  ب-يف 
حتتاج 30م هواء متجدد/ ساعة 

التربيد: 

الحديثة  المفرخات  تزويد  يتم 
شبكة  م��ن  وي��ت��أل��ف  للتبريد  بجهاز 
الداخلية  الجدران  على  األنابيب  من 

والمفقس ويجرى في هذه  للحاضنة 
األنابيب ماء بارد يساعد على سحب 
المفرخات  جو  في  الزائدة  الحرارة 
التبريد مع تقدم عمر  وتظهر أهمية 
عشر  الرابع  اليوم  بعد  حيث  األجنة 
وتقوم  لألجنة  األجهزة  نمو  يتكامل 
الناتجة  ال��ح��رارة  م��ن  كمية  بإشعاع 
في  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  عمليات  م��ن 
مصدرا  تضيف  والتي  الجنين  جسم 
جيدا من مصادر الحرارة للمفرخات 
التبريد  أجهزة  أهمية  ولذلك ظهرت 

للتخلص من هذه الحرارة الزائدة 
ال�ضوء: 

تحدث بعض الباحثين أن للضوء 
تأثيرا على نسبة الفقس فقط لوحظ 
أن تجهيز الحاضنة بضوء صادر من 
مصباح فلورسنت بقوة 40 وات على 
ارتفاع 23 سم فوق البيض فإن هذه 
نسبة  ارتفاع  إل��ى  أدت  قد  المعادلة 

الفقس بصورة معنوية. 
الدجاج 

مدة التفريخ 21 يوم 
مدة البقاء في الحاضنة 18 يوم 

مدة البقاء في المفقس 3 أيام
 درجة حرارة المفرخ 38-37,5 

الرطوبة النسبية %60 
أقل عدد مرات تقليب 6 

درجة حرارة المفقس 37,4-37 
الرطوبة النسبية %80 

في  مراعاتها  الواجب  الشروط   
بيض التفريخ 

وذو  منتخبة  من ساللة  يكون  أن    -
نسبة فقس عالية 

-  أن تكون األمهات خالية من مرض 

اإلسهال األبيض 
-  أن يكون البيض من قطيع معتنى 

جيدا بتغذيته 
-  أن يكون البيض صالح للتفريخ 

أثناء  م��رة  من  أكثر  البيض  جمع    -
اليوم )خاصة في فصل الصيف(

-  ال يزيد تخزين بيض التفريخ عن 
أسبوع 

على  التفريخ  بيض  حفظ  يمكن    -
4م ونسبة رطوبة 0% مع وجود غاز 

يمنع نمو الطفيليات 
وذو  ال��م��ش��روخ  البيض  استبعاد    -

القشرة الرقيقة
-  أخ��ي��را ع��ن��د وض���ع ال��ب��ي��ض في 
ال��م��ف��رخ ي��س��ت��خ��رج ق��ل��ي��ال حتى 
يكتسب درجة حرارة وسطية درجة 

حرارة الغرفة.
أ-وزن البيضة: 

وزن  بين  موجبة  ع��الق��ة  ه��ن��اك 
الفقس  عند  الكتكوت  ووزن  البيضة 
إال أن كلما زاد وزن البيضة تقل نسبة 

الفقس ألن 
العادة  في  الحجم  كبير  البيض    -
يكون من أمهات منخفضة اإلنتاج 
منوية  بحيوانات  ملقح  وبالتالي 

مخزنة 
-  اخ��ت��الل ال��ن��س��ب��ة ب��ي��ن ال��ص��ف��ار 
1 صفار،  بياض:   2 عن  والبياض 
تقريبا  ثابتة  الصفار  نسبة  وتظل 
وتزيد نسبة البياض كثيرا، ويؤدي 
ذلك إلى عدم وصول الحرارة إلى 

الجنين 
-  القشرة في البيض كبيرة الحجم 
مما  وص��الب��ة  أك��ث��ر سمكا  ت��ك��ون 
يصعب على الكتاكيت كسرها أثناء 
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الفقس 
-  قد يكون كبر الحجم ناتج الحتواء 
هذا  ومثل  صفارين،  على  البيض 

البيض ال يفقس
إلى  الحجم  كبير  البيض  يحتاج    -
ت��ف��ري��خ أط���ول م��ن البيض  ف��ت��رة 

متوسط الحجم. 
ب-ال���ب���ي�������س ���ش��غ��ر احل��ج��م 
الناتجة منة تكون صغيرة  فالكتاكيت 
من  أق��ل  البيضة  وم��ك��ون��ات  الحجم 
فالبيض  وبالتالي  الجنين  احتياجات 
يفرخ  وال  يستبعد  ال��ح��ج��م  الكبير 

وينتخب البيض متوسط الحجم 
و�شمكها  ال��ق�����ش��رة  ج-ن��ظ��اف��ة 
 Cleaning and Thickness of shell

تتأثر نسبة الفقس بمدى نظافة 
وتجانس  وسمكها  البيضة  ق��ش��رة 
ال��خ��دوش  م��ن  وس��الم��ت��ه��ا  تكوينها 
البيضة  قشرة  على  األوس��اخ  فوجود 
يؤدي إلى تعرضها لمهاجمة البكتريا 
في  وال���ح���رارة  ال��رط��وب��ة  نسبة  ألن 
ال��م��ف��رخ م��ن��اس��ب��ة ج���دا ل��ن��م��و ه��ذه 
تكون  قد  السميكة  والقشرة  األحياء 
محاولة  ع��ن��د  الجنين  ع��ل��ى  صعبة 
تمد  ال  الضعيفة  وال��ق��ش��رة  كسرها 
الجنين باحتياجاته من الكالسيوم كما 
أنها قد تنكسر بسهولة وبالتالي يجب 
قشرة  وذو  نظيفا  البيض  يكون  أن 

متوسطة السمك.
Egg shape د-�شكل البي�شة

ي��ف��ض��ل ال���ب���ي���ض ال���ب���ي���ض���اوي 
وت��س��ت��ب��ع��د األش���ك���ال غ��ي��ر ال��ع��ادي��ة 
أو  والمستطيلة  ال��ك��روي��ة  كالبيضة 
المدببة أو غيرها , حيث أن الجنين 

يتجه برأسه للطرف العريض للبيضة 
رأسه  ويضع  عشر  الثامن  اليوم  بعد 
يبرز  بحيث  األي��م��ن  ال��ج��ن��اح  أس��ف��ل 
الهوائية  الغرفة  نحو  متجها  المنقار 
بينما األرجل منثنيه أسفل الجسم في 
تضغط  بحيث  الضيقة,  القمة  اتجاه 
عند  القشرة  على  األرج���ل  مفاصل 
يساعد  ال��وض��ع  وه��ذا   , القمة  ه��ذه 
ثم  وثقبها  القشرة  على  الضغط  في 
شطرها بشكل متعرج )ال يساعد على 

هذا الوضع إال الشكل البيضاوي(.
Egg colour ه�-لون البي�شة 

 ال عالقة غالبا بين لون البيضة 
والقدرة على الفقس إال أن الحاالت 
غير  ال��ل��ون  تركيز  فيها  ت��ك��ون  ال��ت��ي 

طبيعي يفضل استبعادها 
و-املوا�شفات الداخلية للبي�س 

ي��ت��ع��ل��ق ه����ذا ب��ن��وع��ي��ة ال��ب��ي��ض��ة 
ويمكن   egg quality ال��داخ��ل��ي��ة 
الفحص  ب��واس��ط��ة  ع��ن��ه��ا  ال��ك��ش��ف 
الهوائية  الغرفة  فيالحظ   , الضوئي 
ومواصفات البياض , ومظهر الصفار 
الغريبة  األج��س��ام  من  البيض  وخلو 
أن  يلزم  الهوائية  للغرفة  فبالنسبة   ,
العريض  ال��ط��رف  عند  ثابتة  ت��ك��ون 
وال  صغيرا  حجمها  وي��ك��ون  للبيض 
والغرفة  سم   ,5-,3 عمقها  يتجاوز 
المتحركة تؤدي إلى صعوبة  الهوائية 
يكون  ال��س��ل��ي��م  وال��ب��ي��اض  التنفس, 
متماسكا نوعا ما , ال سائال , ومظهر 
البياض السميك يكون غليظ وواضح 
إلى  كثير  يندفع  ال  متمركز  والصفار 

جوانب البيضة 
كتل  أو  دم��وي��ة  بقع  وج��ود  إن   -

لحمية داخل البيض يدل على وجود 
مواد غريبة وينصح باستبعاده

بعده  تتم  ان  يجب  المفرخ  إدارة 
مراحل منها:-

جتهيز ماكينات التفريخ 

واألدراج  ال��م��ف��رخ  تنظيف  يتم   
 %4  NaOH ومحلول  الساخن  بالماء 
يشغل  أس��ب��وع  بنحو  التفريخ  وق��ب��ل 
المفرخ وتنظم جميع أجهزته وتضبط 
مصدر  ويشغل  وال��رط��وب��ة  ال��ح��رارة 
ال��م��وق��د  أو  ال��ك��ه��رب��اء  أو  ال���ح���رارة 
سالمته  على  ونطمئن  االحتياطي 
والرطوبة  الحرارة  ترمومترات  وتعلق 

ونطمئن على سالمتها وعملها. 
 تطهر املفرخات 

 تطهر ببخار الفور مالين الناشئ 
م��ن إض��اف��ة 13 س��م ف��ورم��ال��ي��ن%40 
برمنجانات  ج��م   6.5 إلية  مضاف 
م���ن حجم  م   1 ل��ك��ل  ال��ب��وت��اس��ي��وم 
يضاف  وقد  دقيقة   20 لمدة  المفرخ 
والبرمنجانات  للفورمالين  دافئ  ماء 
إضافة  وتكون  التفاعل  من  لإلسراع 
الماء بنفس نسبة الفورمالين , بحيث 
أوال  الماء  في  والبرمنجانات  ي��ذاب 
ثم يضاف الفورمالين فيتصاعد غاز 
الفورمالدهيد الذي يقتل الميكروبات, 
ال��ع��ك��س أي إض��اف��ة  وع���ن���د ع��م��ل 
البرمنجانات على الفورمالين فسوف 
وهو  البارافورمالدهيد  غاز  يتصاعد 

عديم التأثير.
وب��ع��د اإلض���اف���ة ي��ت��م ق��ف��ل ب��اب 
عملية  ون���ج���ري  ب��س��رع��ة  ال��م��ف��رخ 

التطهير في
بداية موسم التفريخ  أ- 
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نظام  ف��ي  التفريخ  دف��ع��ات  بين  ب- 
ثابت 

انتشار  م��ن  ال��خ��وف  ف��ي ح��ال��ة  ج- 
مرض  مثل  المعدية  األم����راض 

اإلسهال األبيض 
 مراقبة املفرخ اأثناء التفريخ 

-  تراقب درجة الحرارة وتدون في 
يجب  وبذلك  لذلك  سجل خاص 
ودرجة  الحرارة  درجة  تتعدى  أال 
والحذر  للتفريخ  المثلى  الحرارة 

من انقطاع تيار الكهرباء 
وكذلك  الرطوبة  صواني  مراقبة   -

نسبة الرطوبة. 
ت��ق��ل��ي��ب ال��ب��ي��ض ع���دد ال��م��رات   -
تصميم  ح��س��ب  ب��ه��ا  ال��م��س��م��وح 

المفرخ 
 Co2 التأكد من عدم زيادة نسبة  -

عن 0%5.
 فح�س البي�س اأثناء التفريخ 

 الفحص الضوئي للبيض 
 يفحص البيض مرتين وهما 

التفريخ  م��ن  السابع  ال��ي��وم  ف��ي    -
الغير  البيض  للتخلص من  وذلك 
مخصب والبيضة الصالحة يكون 
ولونه  العنكبوت  بشكل  الجنين 
صالحة  الغير  والبيضة  أح��م��ر 
تكون غير ذلك أو الجنين الميت 
غامق  بني  أو  أس��ود  لينة  يكون 

وملتصق بالقشرة
وذل��ك  عشر  الثامن  ال��ي��وم  ف��ي    -
الميتة  األجنة  ذو  البيض  إلزال��ة 
الخاص  ال��ج��زء  ف��ي  وضعة  قبل 

بالفقس. 
اإدارة عمليات التفقي�س 

توضع  عشر  الثامن  ال��ي��وم  ف��ي   
ويتم  المفقس  ف��ي  البيض  ص��وان��ي 
اليوم  ف��ي  للدجاج  بالنسبة  الفقس 
ال���واح���د وال��ع��ش��ري��ن وه��ن��اك بعض 
الكتاكيت  على  ت��ج��رى  ال��م��ع��ام��الت 

الفاقسة وأهمها 
1-جتفيف الكتاكيت 

الصيصان  تظل  أن  يجب  حيث 
 12 نحو  الفقس  درج  ف��ي  الفاقسة 
نقلها  وقبل  تماما  تجف  حتى  ساعة 

إلى الحاضنات 
2-فرز الكتاكيت 

فقط  السليم  الكتكوت  ي��رب��ي   
وتستبعد الكتاكيت التالية

 أ-المشوهة 
ب-الضعيفة وصغيرة الحجم 

ج-المخالفة للوزن والنوع 
د-التي يظهر عليها التهاب السرة أو 

انسداد فتحة المجمع 
ه�-تؤخذ عينة من الدفعة وترسل إلى 
إلثبات  البيطرية  المعامل  إحدى 
خلوها من السالمونيال والكتاكيت 
أو  عرجاء  تكون  ك��أن  المشوهة 
أرجلها ملتوية األصابع أو ملتوية 

الرقبة ,,,,, الخ ,, تستبعد نهائيا
3-جتنيس الكتاكيت 

تجرى هذه العملية لمعرفة الذكور 
من اإلناث وذلك لالستفادة في عملية 

توجيه اإلنتاج بعدة طرق وهي:
أ-جتنيس ذاتي 

ريش  بلون  الجنس  تمييز  ويمكن 
الذكور  فيكون  الفقس  عند  الكتكوت 

لونهم مخالف لإلناث 

ب-الطريقة اليابانية 
تحتاج لخبرة ومهارة وتجرى بأن 
أط��راف  لرؤية  المجمع  فتحة  تقلب 

الجهاز التناسلي في الكتكوت 

ج-استعمال آلة التجنيس 
 ويتم إدخال أنابيب رقيقة خاصة 
خالل  للكسر  ق��اب��ل  غير  زج���اج  م��ن 
خ��الل  م��ن  وال��ن��ظ��ر  المجمع  فتحة 
عدسة مكبرة وحقل إضاءة من طرف 
الخصيتين  تمييز  يمكن  حيث  اآلل��ة 
الفاصوليا  لحبة  األق���رب  بشكلهما 
الوحيد  المبيض  من  المصفر  ولونها 
وفي  الشكل  والمجعد  نسبيا  المعتم 
الطريقة اليابانية الذكر تظهر نقطتين 
الخصيتان  تمثالن  أس���ود  لونيهما 
شكل  على  المبيض  يظهر  واألن��ث��ى 
يزيد  ال  ال��ل��ون  باهتة  صغيرة  حلمة 

حجمها عن رأس الدبوس 

4-قص املنقار 
هي عملية قص جزء من المنقار 
ل��ك��ي ي��ت��ح��اش��ى ال��م��رب��ي م���رض داء 
تنقر  وفية   cannibalism االفتراس 
الكتاكيت بعضها البعض حتى يحدث 
النزيف في مكان النقر وهذه الحالة 
نزع  وتعوقه وكذلك  الكتكوت  تضعف 
الريش مما يؤثر على أشكال الكتاكيت 

األخرى.

5-التحصني 
تبعا لغرض التربية والنوع تعطى 
والتحصينات  وال��ل��ق��اح��ات  األدوي���ة 
في  المنتشرة  األم���راض  أه��م  ض��د 

المنطقة.
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من ثمرات البحث العلمي.. إعداد: أ. د. طارق أمين عبيد

البحث الأول
الغذائي لمدة أسبوع واحد علي معدالت اآلداء ومعدالت  التقنين  تأثير 

هضم العناصر الغذائية وتطور الجهاز الهضمي في األرانب النامية.
امل�ضدر

Tůmová,	E.,	Z.	Volek,	D.	Chodová,	H.	Härtlová,	P.	Makovický,	
J.	Svobodová,	T.	A.	Ebeid	and	L.	Uhlířová	(2016).	The	effect	of	
1-week feed restriction on performance, digestibility of nutrients 
and digestive system development in the growing rabbit. Animal, 
10: 1–9.

يكثر استخدام برامج التقنين الغذائي في إنتاج األرانب عند عمر 4-3 
بهدف  وذلك  المستهلكة  الغذاء  كميات  من   %25  –  20 بإعطاء  أسابيع 
األرانب  منها  تعاني  التي  الهضمي  الجهاز  مشاكل  حدوث  نسبة  تقليل 
عقب الفطام، إال أن استخدام التقنين الغذائي الشديد لفترة قصيرة لم 
يحظ إال بالقليل من الدراسات إال أنه قد يكون مفيداً لألرانب النامية 
اآلن  أيدينا  بين  التي  الدراسة  تهدف  أطول،  تعويضية  فترة  يعطي  ألنه 
إلي تقييم تأثير كل من التغذية الحرة حتى الشبع ومستويين من التغذية 
المقننة )50 و65 جم/أرنب/يوم( لمدة أسبوع واحد علي معدالت األداء 
وتطور القناة الهضمية وبعض القياسات الفسيولوجية في األرانب النامية 
الفترة  )وهي  التعويض  فترة  خالل  وأيضاً  الغذائي  التقنين  فترة  خالل 
التي تلي فترة التقنين الغذائي ويقدم خاللها الغذاء حراً حتى الشبع(، 
تم تقسيم األرانب إلي 3 مجاميع تجريبية هي كالتالي: مجموعة التغذية 
التقنين  مجموعة  المقارنة(،  مجموعة  تمثل  )وه��ي  الشبع  حتى  الحرة 
الغذائي األولي )تناولت 50 جم/أرنب/يوم وهذه تمثل 29% من التغذية 
الحرة حتى الشبع(، مجموعة التقنين الغذائي الثانية )تناولت 65 جم/
تم  ولقد  الشبع(،  حتى  الحرة  التغذية  من   %37 تمثل  وه��ذه  أرن��ب/ي��وم 
التقنين الغذائي خالل الفترة العمرية 42-49 يوم، خالل األسبوع األول 
من بعد الفطام وكذلك عقب انتهاء فترة التقنين الغذائي كانت األرانب 
فترة  خالل  الشبع،  حتى  الغذاء  تتناول  التجريبية  المجاميع  جميع  في 
التقنين الغذائي كان وزن الجسم المكتسب اليومي في مجموعة التقنين 
)في  و%5  األول��ي(  التجربة  )في   %11 إلي  انخفض  قد  األول��ي  الغذائي 
الشبع  حتى  الحرة  التغذية  بمجموعة  بمقارنتها  وذلك  الثانية(  التجربة 
وذلك علي الرغم من أنها تأكل 29% من التغذية الحرة حتى الشبع، بينما 
في مجموعة التقنين الغذائي الثانية فلقد انخفض وزن الجسم المكتسب 
اليومي إلي 20% )في التجربة األولي( و10% )في التجربة الثانية(، في 
األسبوع الذي تلي أسبوع التقنين الغذائي قد زاد وزن الجسم المكتسب 
في  و%148   %166 ليحقق  الغذائي  التقنين  مجاميع  في  معنوياً  اليومي 
مجموعة  في  و%145   %128 وليحقق  األولي  الغذائي  التقنين  مجموعة 
التقنين الغذائي الثانية، ولقد وصل وزن الجسم النهائي )عند عمر 70 
النهائي  الجسم  وزن  من   %93-  90 الغذائي  التقنين  مجاميع  في  يوم( 
لمجموعة التغذية الحرة حتى الشبع، وخالل الفترة الكلية للتجربة وجد 
أن التقنين الغذائي يُخفض كمية الغذاء المستهلك معنوياً إلي 85 – %88 
التحويل  معدل  أن  إال  الشبع،  حتى  الحرة  التغذية  مجموعة  إلي  نسبة 
الغذائي كان منخفضاً بمقدار -6% في مجموعة التقنين الغذائي األولي 
هضم  معدالت  ترتفع  لم  الثانية،  الغذائي  التقنين  مجموعة  في  و-%4 
خالل  وأيضاً  الغذائي  التقنين  فترة  خ��الل  معنوياً  وال��ده��ون  البروتين 
التغذية  بمجموعة  بالمقارنة  الغذائي  التقنين  أسبوع  تلي  الذي  األسبوع 
الحرة حتى الشبع، هناك تداخل معنوي بين كل من نظام التغذية والعمر 
حيث اتضح أن أقصر طول لألمعاء الغليظة في مجموعة التغذية الحرة 
حتى الشبع كان عند عمر 49 يوم وأطول طول لألمعاء الغليظة كان عند 
عمر 70 يوم في مجموعة التغذية الحرة حتى الشبع ومجموعة التقنين 
أطول  معنوياً  الدقيقة  األمعاء  في  الخمالت  طول  كان  األول��ي،  الغذائي 

أن  يمكن  الغذائي،  التقنين  مجاميع  في  معنوياً  أعمق  السراديب  وكانت 
نخلص من هذه الدراسة إلي أن التقنين الغذائي الشديد لفترة قصيرة 
يزيد من مساحة الهضم واالمتصاص في كل من األمعاء الدقيقة والغليظة 
بما في ذلك طول الخمالت وعمق السراديب والتي من الممكن أن يكون 

لها دور في تعويض النمو وحماية الجسم.
البحث الثاين

الدهون  أكسدة  معدالت  علي  الكرياتين  مونوهيدرات  اضافة  تأثير 
في  التسمين  دجاج  نقل  عند  العضالت  في  لألكسدة  المضادة  والقدرة 

فصل الصيف
امل�ضدر

Wang, X. F., X. D. Zhu, Y. J. Li, Y. Liu, J. L. Li, F. Gao, G. 
H. Zhou, and L. Zhang (2015). Effect of dietary creatine 
monohydrate supplementation on muscle lipid peroxidation and 
antioxidant capacity of transported broilers in summer. Poultry 
Science 94:2797–2804.

غالباً ما يتم نقل دجاج التسمين من المزارع إلي المجازر، ويُعد النقل من 
أهم مسببات اإلجهاد علي الطيور وإذا صادف عملية النقل ارتفاعاً في 
درجات الحرارة الجوية فإن ذلك يُضاعف من المشكلة، ولهذا فإن نقل 
الطيور من المزارع إلي المجازر خالل فصل الصيف يصاحبه تعب الطيور 
وانخفاض في محصول اللحم؛ لذلك اتجه اهتمام العلماء نحو إيجاد طرق 
شهور  نقلها خالل  جراء  من  الطيور  علي  الواقع  اإلجهاد  من  للتخفيف 
الصيف، يوجد الكرياتين )حامض الخليك المرتبط مع ميثيل جوانيدين( 
بصورة طبيعية في العضالت، يلعب الكرياتين دوراً هاماً في ميتابولزم 
الطاقة ويقلل من سائل اإلرتشاح ويقلل من تركيز حامض الالكتيك في 
العضالت، تهدف الدراسة التي بين أيدينا اآلن إلي دراسة تأثير إضافة 
مونوهيدرات الكرياتين خالل مرحلة الناهي علي معدالت أكسدة الدهون 
والقدرة الكلية المضادة لألكسدة في عضالت دجاج التسمين الذي سيتم 
نقله إلي المجزر أثناء الصيف، استخدم في هذه الدراسة 320 كتكوت 
مجاميع   3 إل��ي  تقسيمها  تم  ي��وم   28 عمر  إيكرز  أرب��ر  من ساللة  ذك��ر 
تجريبية هي: مجموعة الكنترول )المقارنة( والتي لم تحتوي عليقتها علي 
مونوهيدرات الكرياتين، مجموعة 600 ملليجرام مونوهيدرات الكرياتين، 
التجربة  واستمرت  الكرياتين،  مونوهيدرات  ملليجرام   1200 مجموعة 
تم  الصيام  من  ساعات   8 وبعد   42 اليوم  وفي صبيحة  ي��وم،   14 لمدة 
طيور   )1( هما:  مجموعتين  تحت  إلي  مجموعة  كل  في  الطيور  تقسيم 
 )2( النقل،  تتعرض الجهاد  لم  تعتبر  وهذه  لمدة 0.75 ساعة  نقلها  تم 
طيور تم نقلها لمدة 3 ساعات، أظهرت النتائج أن نقل الطيور لمدة 3 
ويرفع  الكرياتين  من  والفخذ  الصدر  محتوي عضالت  يخفض  ساعات 
الكرياتين/  فوسفات  ونسبة  الكرياتين  فوسفات  من  كل  من  محتواهما 
 Thiobarbituric( الدهون  أكسدة  دليل  تركيز  من  كذلك  ويرفع  الكرياتين 
أكسيد  السوبر  إنزيمات  نشاط  من  ويرفع   )acidreactive substances
بيروكسيديز  وال��ج��ل��وت��اث��ي��ون   )Superoxide dismutase( ديسميوتيز 
يتسبب  كذلك  والفخذ،  الصدر  عضالت  في   )Glutathione peroxidase(
للبروتينات  الرسول  النووي  للحامض  الجيني  التعبير  اختالل  في  النقل 
ولبروتين الصدمة الحرارية-70 في العضالت، أدت تغذية دجاج التسمين 
علي1200 ملليجرام مونوهيدرات الكرياتين إلي زيادة محتوي العضالت 
من الكرياتين وفوسفات الكرياتين وذلك عند نقل الطيور لمدة 3 ساعات 
وهذا  معنوياً  تتأثر  لم  األكسدة  وإنزيمات  الدهون  أكسدة  دليل  أن  إال 
مونوهيدرات  ملليجرام   1200 علي  التسمين  دجاج  تغذية  أن  علي  يدل 
الحرة وذلك  الشوارد  العضالت حماية ضد مخاطر  لم تمنح  الكرياتين 

عند نقل دجاج التسمين من المزارع إلي المجازر.

باٌب ثابٌت يُعد بمثابة نافذة علمية علي مستجدات البحث العلمي ننقل من خالله أحدث وأهم األبحاث العلمية التي تدور في أرقي الجامعات والمراكز 
البحثية في مختلف أنحاء العالم ليصبح القاريء العربي علي مرأي ومسمع بأحدث ما توصل إليه البحث العلمي في مجال انتاج الدواجن وكذلك 

ليُلم القاريء العربي بما يدور في أذهان العلماء والرواد ويشغل بالهم. 
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The effect of 1-week feed restriction on 
performance, digestibility of nutrients and digestive 
system development in the growing rabbit 

Tůmová, E., Z. Volek, D. Chodová, H. Härtlová, P. 
Makovický, J. Svobodová, T. A. Ebeid and L. Uhlířová 
2016 Animal, 10: 1–9.
A 3 to 4 week feed restriction of about 20% to 25% of the 
free intake is widely applied in rabbit breeding systems 
to reduce postweaning digestive disorders. However, a 
short intensive feed restriction is described in few studies 
and can be beneficial for growing rabbits due to a longer 
re-alimentation period. The aim of this study was to 
evaluate the effect of ad libitum (AL) and two restriction 
levels of feeding (50 and 65 g/rabbit per day) applied 
for 1 week on performance, gastrointestinal morphology 
and physiological parameters during the restriction and 
during the re-alimentation period. Rabbits were divided 
into three experimental groups: AL rabbits were fed AL, 
R1 rabbits were restricted from 42 to 49 days of age and 
received 50 g daily (29% of AL) and R2 rabbits were 
restricted at the same age and were fed 65 g of feed 
daily (37% of AL). In the 1st week after weaning and in 
the weeks after restriction, all the groups were fed AL. 
During the restriction period, daily weight gain (DWG) in 
R1 significantly dropped to 11% (experiment 1) and 5% 
(experiment 2) compared with rabbits in the AL group, 
although they were fed 29% of AL, whereas in the R2 
group it decreased to 20% (experiment 1) and 10% 
(experiment 2). In the week following feed restriction, 
DWG in the restricted groups increased (P<0.001) to 
166% and 148% in R1 and to 128% and 145% in R2. 
Restricted rabbits in both the experiments reached up 
to 90% to 93% of the final live weight (70 days) of the 
AL group. Over the entire experimental period, feed 
restriction significantly decreased feed intake to 85% 
to 88% of the AL group; however, the feed conversion 
ratio was lower (P<0.05) only in experiment 1 (−6% in 
R1 and −4% in R2). Digestibilities of CP and fat were 
not significantly higher during the restriction period and 
during the 1st week of re-alimentation compared with 
the AL group. Significant interactions between feeding 
regime and age revealed the shortest large intestine 
in the AL group at 49 days of age and the longest at 
70 days in the AL and R1 groups. Small intestinal villi 
were significantly higher and the crypts were significantly 
deeper in the restricted groups. It could be concluded 
that short intensive feed restriction increased digestible 
area in the small and large intestines, including the height 
of villi and depth of crypts, which might be involved in the 
compensatory growth and defense mechanism.

Effect of dietary creatine monohydrate 
supplementation on muscle lipid peroxidation 
and antioxidant capacity of transported broilers in 
summer. 

Wang, X. F., X. D. Zhu, Y. J. Li, Y. Liu, J. L. Li, F. Gao, 
G. H. Zhou, and L. Zhang 
2015 Poultry Science 94:2797–2804.
This experiment was to evaluate the effect of dietary 
supplementation with creatine monohydrate (CMH) 
during the finishing period on the muscle lipid peroxidation 
and antioxidant capacity of broilers that experienced 
transport stress in summer. A total of 320 male Arbor 
Acres broilers (28 d in age) were randomly allotted to 3 
dietary treatments including a basal control diet without 
additional CMH (160 birds), or with 600 (80 birds) or 
1,200 mg/kg (80 birds) CMH for 14 d. On the morning of 
d 42, after an 8-h fast, the birds fed the basal diets were 
divided into 2 equal groups, and all birds in the 4 groups 
of 80 birds were transported according to the following 
protocols: 1) a 0.75-h transport of birds on basal diets 
(as a lower-stress control group), 2) a 3-h transport of 
birds on basal diets, 3) a 3-h transport of birds on 600 
or 4) 1,200 mg/kg CMH supplementation diets. The 
results showed that the 3-h transport decreased the 
concentration of creatine (Cr) in both the pectoralis major 
(PM) and the tibialis anterior (TA) muscles, increased 
the concentration of phosphocreatine (PCr) and PCr/Cr 
ratio in PM muscle, and elevated the concentrations of 
thiobarbituric acidreactive substances and the activities 
of total superoxide dismutase and glutathione peroxidase 
in both the PM and TA muscles of birds (P < 0.05). In 
addition, transport also upregulated mRNA expression of 
avian uncoupling protein and heat shock protein 70 in 
both the PM and TA muscles, as well as avian peroxisome 
proliferator-activated receptor γ coactivator-1α in the TA 
muscle (P < 0.05). Dietary supplementation with 1,200 
mg/kg CMH increased the concentrations of Cr and PCr 
in PM muscle, and Cr in TA muscle than those in the 
3-h transport group (P < 0.05). However, contrary to 
our hypothesis, dietary CMH did not alter the measured 
parameters in relation to muscle lipid peroxidation and 
antioxidant capacity affected by 3-h transport (P > 0.05). 
These results indicate that dietary CMH supplementation 
does not provide any significant protection via directly 
scavenging free radicals or increased antioxidant 
capacity of transported broilers.

The Scientific Research - Dr. Tarek Amin



58
العدد التاسع

Main topics - Issue No. 9
5. Mycoplasmosis: The chronic enemy for poultry

Dr. Mostafa M. El - Shamy
Mycoplasma infection in poultry is one of the most 
important economic diseases affecting poultry which 
causing heavy losses in the infected flock.
The causative agent is a serious respiratory pathogen that 
infect chickens, because this is not a 
bacteria or virus, but it combines characteristics of both, 
where he was not surrounded by a cell wall like bacteria, 
therefore antibiotics that kill the bacteria by destroying 
its cell wall like penicillin and cephalosporin do not affect 
Mycoplasma.
Control of mycoplasma
Culling of infected flocks are not  practical and costly for 
producers although it is practiced in some countries.
Prevention of the disease is primarily based

•	 Obtaining of mycoplasma free day old chicks 
•	 Rearing these chicks in mycoplasma free 

environment.
•	 Periodical testing of the flock for mycoplasma 

infection.
•	 Using live and inactivated vaccine for 

breeder flocks.
6. Phytase in Poultry Nutrition
Dr. Khaled Okasha
Phytate, also known as phytic acid and inositol 
hexaphosphate (IP6), is the main natural store of 
phosphorus in plants.  Phosphorus is an essential mineral 
but when bound in dietary phytate is accessible to 
monogastric animals as they lack the digestive enzyme 
phytase. Approximately 60-70% of phosphorus found in 
poultry diet ingredients is in a form of phytate phosphours.
Phytae is both potential phosphorus source and anti-
nutrients because of its ability to bind to essential nutrients 
needed by animal. Phytate interferes with digestion 
and stimulates the animal to increase its production 
of digestive secretions which is an energy and nutrient 
consuming process. The net result is a reduction in animal 
performance.
Phytase enzymes cleave phosphorus and the associated 
bound nutrients from the phytate molecule reducing its 
ant-nutrient effect. It is very important for phytase to 
start working rapidly at low PH levels which are found in 
the upper digestive system.   The faster the phytase gets 
to work, the more the anti-nutrient effect of the phytate 
molecule in the stomach and upper gut can be reduced 
and the more nutrients are released for the animal to 
absorb from the digestive tract.
 The first phytase feed enzymes were produced mainly 
from fungi, The second and the third generations of 

phytase derived from bacteria are show pepsin activity 
and liberated more Phosphorus compared to the fungi 
phytase. 
7. Clostridia infection in poultry…. Filed 

observation and  requirements for prevention 
and control.

Dr. Hany M. Sheta
Clostridia infection in poultry considered one of the 
most dangerous infections affecting poultry health and 
production. It is difficult to be controlled or treated. 
Many field experiences correlated clostridia infection with 
stress factors such as bad environmental conditions like 
hot weather or such as vaccination with different poultry 
vaccine which usually flowed by signs of clostridia infection 
(opportunistic microorganism) which could be seen in the 
field as sudden onset of diarrhea with different colors (red 
to brown or chalky).
Clostridia usually treated with different anti-biotic and 
there are some combinations of two or more antibiotics 
which have synergetic action on clostridia and usually 
these antibiotics are used by oral route in drinking water 
and treatment must be sufficient to control clostridia and 
preventing it from causing serious disease the necrotic 
enteritis.
New trends for controlling clostridia infection in poultry 
using probiotics (ex. Lactobacillus, Streptococcus, Bacillus, 
Bifidobacterium, Enterococcus, Aspergillus, Candida, and 
Saccharomyces) are  used with the poultry feed in order 
to  occupy the receptors on the birds intestine preventing 
harmful bacteria such as clostridia from causing their 
disease conditions, the mechanism which called 
competitive exclusion.
8. Journey of chicks production 
Eng. Ashraf A. Khalil
Herein, the author briefly discusses the production process 
of chickens in hatcheries.
And focus on the special management and treatment 
applied in hatcheries pre incubation and during incubation 
process as well as post hatching process.
The main operation conducted in hatcheries for production 
of healthy chicks focused  in adjusting best environmental 
conditions of setting eggs which includes the followings:

•	 Rotation of incubated eggs in setters.
•	 Ventilation., cooling and Heating and 

Lighting
•	 Disinfection and cleaning process for setters 

and hatcheries.
•	 Post hatching process including drying of 

chicks, segregation of chicks, chicks sexing 
and beak trimming. 
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1. Organic poultry: Healthy benefits and 
sustainable development.

Prof. dr. Salah S. Abdel Rhaman
Organic poultry is defined as poultry that reared and 
produced under  a bio- system of nature and does not 
rely on any chemical additives or hormonal or antibiotics 
and do not use genetically modified strains. The producers 
are keen to use the optimal management of natural 
resources and renewable resources and the preservation 
of biodiversity, and food safety and to maintain the high 
quality of the environment for future generations.

Environmental benefits includes best dealing of poultry 
waste and reduce the contamination of groundwater and 
water wells.

The economic benefits are that organic projects need 
low capital and a few can be produced seasonally and 
confronting environmental problems with those around 
the project. Healthy benefits includes obtaining  meat  
rich in beneficial fatty acids  and free from antibiotics and 
hormones and chemical growth promoters and reduce the 
emergence of bacterial resistant to antibiotics.

The birds are more energetic and in good health and do 
not suffer from stress resulting from impaired movement 
in closed barns.

2. Undigested feed in broiler droppings, a 
serious problem for health and productivity

Dr. Izeldin Adam Babiker
Feed Passage Syndrome ( FPS) , is a syndrome characterized 
by changes of the shape and properties of droppings of the 
infected birds which contains undigested food.

Signs of feed passages contains:

Presence of undigested feed in poultry droppings . 
the infected birds suffering from weight loss and pale 
appearance.

Causes of feed passage syndrome

•	 Infectious diseases of digestive system
•	 Mycotoxicosis
•	 Nutritional alterations
•	 Dysbacteriosis or Dysbiosis  (Changes in total 

bacterial and microfolra of intestine)
•	 Subclinical infection with coccidiosis
•	 Antibiotic abuse and stress.

3. Feeding  Broiler breeders during egg production
Prof. dr. Tarek A. Obied

Broiler breeders require feed to fulfill four main requirements 
including  growth , egg production, maintenance and normal 
biological activities. It include three main stages in each one 
special attention must be taken to achieve the beast result 
for the flock.
Stage (1): Feeding Broiler breeders after reaching Sexual 
maturity and  just before reaching the peak of egg 
production, during this stage the birds must take all thier 
need which will help them to maintain production during 
the following stages.
Stage (2): this stage known as challenge feed, during  this 
stage the birds are supplied with extra feed for about (2-
3) days per week without alteration to normal feeding 
programme, this extra feed will help the birds to maintain 
the production for the longest period as possible. This stage 
may be extend from 49 -64 week of age.
Stage (3): Feeding breeder post reaching production beak. 
During this stage the amount of feed supplied to the 
birds are decreased according to  the production rate and 
body weight and the elapsed period dedicated for feed 
consumption. 
4. Sexing of chicks inside fertilized eggs
Dr. Ali H. Al-Jassem
Sex separation of chicks at hatch is an important aspect of 
the poultry industry. Varied
segments of the poultry industry must sex segregate 
offspring for different reasons from which avoiding 
inhumane killing of millions of one day old male chicks.
Morphological measurements of the pre-incubated egg 
might be an indicator of sex
of the hatching chick. The shape index and egg volume were 
more
informative for the likelihood of the sex of hatching chick.
The most recent method is the use of spectral microscope 
to determine the sex of the chicks inside the egg using a 
spectroscopy. In this method use infrared to determine 
the sex in the eggs at the age of day (3) of incubation. This 
modern way benefit from the difference in sex chromosomes 
between male and female chickens, which can be used to 
distinguish between male and female embryos.
 According to the positive results of these new methods, it is 
possible to incubate more
female chicks with using the morphological measurements 
of egg. This may increase the incubation capacity and 
decrease the number male chicks that are killed at layer 
hatcheries.
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Is the era of antibiotics ended?

There is no doubt that what is covered in 
the media recently about the emergence of 
the	first	case	of	resistance	to	antibiotics	in	
the world in the United States is something 
very dangerous and attract the attention 
of specialists and non-specialists alike all 
over the world.

Back deep concern of the world that this 
type	of	bacteria,	can	pose	a	significant	risk	
with respect to the routine infection, if they 
spread further among humans, especially 
since these bacteria have already resisted 
the	 influence	 of	 the	 drug	 «colistin»,	 an	
antibiotic that was scientists keep him in 
emergency situations; to combat the types 
of bacteria that can be a nightmare for 
humans as a result of its strength.

 The spread of this news recalled what 
we always call about the importance of 
optimal use of antibiotics in the poultry 
industry, where the rate of antibiotics 
using in poultry alone far exceeds the use 
of it in other animals which may be due 
to several reasons, the most important ; 
the use of antibiotics in mass therapy for 
poultry, frequent appearance of disease on 
the farm and the desire for rapid control 
has been due to overcrowding and lack of 
ventilation in the farm, lack of laboratories 
for exact diagnosis in some poultry projects, 
ignorance of educators and supervisors 
about the mechanism antibiotics action and 
the prevailing thinking that the higher dose 
of	antibiotics	the	higher	of	its	efficiency.

All employees in the poultry industry 

must pay attention to the importance of 
their role in the emergence of resistance to 
these types of bacteria and other bacteria 
resistant to antibiotics. They should comply 
with the basic criteria must followed when 
using antibiotics in poultry projects such 
as:

•	 Choosing	the	right	antibiotic

•	 Account	antibiotic	dose	in	the	right	way.

•	 Commitment	 with	 withdrawal	 time	 of	
each antibiotic.

•	 Commitment	to	implement	the	required	
duration of treatment.

•	 Do	not	mix	antagonistic	antibiotics.

Better yet, The poultry producer should 
have their vision of the future to produce 
poultry without using antibiotics by 
following modern systems of management 
and close monitoring and providing a 
healthy environment for poultry farm 
in terms of lighting, heat and space, 
ventilation and immunization programs to 
prevent the emergence of diseases.

In the end, it should be noted the importance 
that the competent authorities to monitor 
poultry industry by tightening laws and 
legislation needed to monitor the use of 
antibiotics and to identify their residues in 
poultry products, so as to get on poultry 
products free from antibiotics to maintain 
human health and reduce the chances of 
the emergence of microbes resistant to 
antibiotics.


